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A n tikr itik.

F
örsta Delen af dessa STsandinaviska H]e1te8agot

liar i Sveasli LiteraturTidiiin^ erhSllit tvänna

gransltningar. Den fÖrra, införd i N;o 9 för 1819^

tlndertec^^t^a^^ Ti. v, S,, innehilJer ett slags ogillan-

de af att GSnge Rolfs romantisfca Saga — sSsooa

" i Rec. Lanlta minre val ii'ppfunnen och berättad —
tilifvit vald till .5fver»ättning5 anmärfeningar jnofc

tonen i Versionen, hvillsen föreltomniit Rec. allt

för ojemn ocli modern, ocli sliiteligen etc iippråk-

nan^e af atsltilliga, mestadels Tyslia upplagor och

Versioner Taf Isländsl^a urF<under, som i förtecl<nin-

gen öfver Kon^K Bibliothekets TcJändsTta Msct-

*amling blifvit förbig^ngtia. Varande näftaligen föt

Mtg, obeUanta. Hvad det första Gravörnen artgSi*,

äf det, l«au hliu^e, lika sVSrt, både att vederlag-

•ga och Kirsvara , emedan det till en stor del

Sr tyckets sak- Visst är åtminstone, att äfvert

>personeT kvinna uppgifvas, bvilka varit rätt nöj-

da med detta vol äf Saga, och att den, som
äloman betraktad, icke saknar sina vMsendtliga föf

tlenster, skulle han banda ocksS lf4ta bevisa sig. —

^

Hvad åter öfversättningens beskafFénbet angår, sä

torde svårligen deiot(;er bestämdt uÄgou doin Kuä*

För, h njeltes. II. - X



2ia fällas, förrän Texten läggas vid aldan, oc\\ <?ét*

efter han det först bli synligt, huruvida den mod sr^

na tonen, i Svenska berätLelsen, syndat mot ur-

fil^riftens Genius. •— Uppgifterna öfver de uteglöin-

da upplagorna voro deremot ganska vigtloa ocli

JärorlFca, och i det hela ar denna Reeension frailå*
w

släUd 1 en sS opreoccuperad och värdig ton, ätt in-

gen deraf sUäligen kan finna sig särad.

Den sednare Recensionen åter är införd i Niå

14"^iö och undertecknad H. Rask. Detta nainti

Lar onekligen, i allt hvad söm rörer Isländska spra-

het, det aldra största vitsord, till följe af hans så

Titmärkt hederligt docuinenterade djupa linguisil-

fika kunskaper. TrUfFade alltsS denne granskares

anmärkningar Öfversättnlngen af i fråga varandd

Saga, sisom tolkning af ett Isländskt original, sS

vore han visserligen förlorad. Men om ^ftjelfva Öf-

V etsattningen yttrar sig Rec. (sid. 211), att "andan

tycked fullkomlige^n träffad och ganska vä! ut-

tryckt'* — sannerligen allt det loford, en Öfyersät-

tare öm sitt arbete kan begära.— Och de Anmärk-

tiingar han sedan anför äro, aom han sjelf rcedgiE-

ver, olaetydliga och träffa mest nSgra Uppenbarå

tryckfel. Ja! han tyckes till och med af en syn-

nerlig bJidhet, som man måste vardera, icke velat

använda hela sin philologiska styrka, emedan fle-

re af de jSätalade orlglighetema öiot Isländska

SprSk-lagarne väl torde kunna fotsvaras, åtminsto'

ne ursäktas. SS, t. '€., förebrlr H;r Rask, att ordet

Sejdhialt blifvit nyttjadt som Nominativ, då

ikuUe vara «tt Accusativj men detta förmodliS*^
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Viott iFör att bereda tillfälle for dan pSminnehen,

att, enligt Björn Haldoraons LexJcon, det H:r Rask

'sjelf utgifvit och sisom ett niästerstyake proue^-at,

(Del. i. s. 35Ö3 heter ordet hiall^ i Nomin., bSdo

hiall och hiallr. Notlsea, att Jätten Ymirs namn

finnes hos Björn Haldorsoii, och dess declinatioa

i Rec. egen Gramrnatilt, bör vissörligen vara högst

interessant för den, som harohi är okunnig; men
•

'tvifias kan, om dernvéd hevises, Uvad Rec. velat be-

visa, DocJ^i är det fett fel ätt lolka ordet Ymis-

]and med åtskilliga land, sa är det Stminstone gVi*

'äjefullt att begS det i godt sällsicap. CancellieRS-

vlet Hallenberg näml. i hvars rätt att heta ön grundlig

Fhilolog ingen ännu bestrldt, båt öcksä pS detta isätt

tolkat Ymisaiand, öcb ätt bart dertill väl haft sina

altäl, täcktes Rec. firina^ om han erinrar sig ordens

iiZymMia landa i Orkn. m. fl, Sag. aymn lond i Yngl. Sa-

ga, o. 8. v, — Att ett Isländskt ord, som betyder bSde

Fiiddare och Ryttare, i tolkningen af en medeltiden»

Roman, blifvit gifvet med déh Förrå benämningen,

torde Vara ursäktligt, ehuru det kanske icke är stri-

kte rätt, ds de egentliga chevallelie-bruken aldrig

varit införda |)S Island. — Och heträ(Fandé tölknin-

gén äf Diifigahlaer iHei Dungahhy, s5, utan att in-

i nSgon undersökning öm den skilnad som, en^

ligt de gamles begrepp, kunde vara mellan siad ocU

by, Ull det' gcrna medgifvas, alt tolkningen sr en

Öahicisra, emedan vi änd?l bafva ganska mycket an-

^at att oss imellan afgöra*

Denna Recension tyckes haml. olyckligtvis va-

ita föster af en ensidig hStskhet^ och pafcliskt fpr-
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titfattad mening, hvadan, da Rec. IcT;* funnit uig

befogad att sUörfla laprar p'S det fält, der han

ovedersägllgen mäste blifva segrare, har han begifvit

, sig ut pS några andra, der inga triumpber honom

Snta, Non omnu: poUumus omnes/ — Ingenling

"bevisar bättre sannfärdigbeten af denna gamla sen-

tens än Rec. exempel. I allt hvad den granimatl-

)jalisJ<a och lexicograpbJska spr.^JsJiunskapen rörer*

är ban en Mästare, med bvilUen fa af nu lefvande

Lärda T^unna mäta sig 5 i de ofriga arter af IJte-

raturen ater bar han ingen auctoricet ocb tycfies,

för att döma af närvarande granskning, iclte bellec

sS lätt liunna vinna den.

Herr Rasl< ogillar ocltsS valet af denna Saga

till öfversättning, dock icke egentligen af nigot

annat s?t!il, än att den ar en Roman. I stället ha-

ide ban Önsl^at, antingen en historisk Saga, eller nS-

pon af Lagarne företagen till bearbetning. - öf-

Versättaren bar, under sin svsslosättnine; med de

tändftka Handskrifterna, blifvit hugnad med ett pu-

blikt understöd af 100 Rd. Att man dermed icke hos

o*s hinner långt i friga om tryckning och utgifning

af ett större arbete, torde vara bekant. Ville maa
aSledes -göca nJgot, måste man ratta sig efter För-

JSggarens Isigter, och han Önskade naturligtvis ett

»Jdant val, som lofvade honom en större afsättning-

Äfven var det öfvers. hufvudsakliga afsigt, enligC

hauB uttryckliga ord, att med sitt arbete "bidraga

'till upplifvandet af ett mer allmänt sinne för nor-

diska forntiden» enkla storhet," och således njSste

han ock eftersträfva eu allmännare läsbarhet-

1



Denna afsigt skulle han väl svSrligen vunnit, om
lian toll;at och utgifvit någon af Lagarna eller af

de rent historiska Sagorna, t. cx. Landnama, Krist-

ni Saga m. fl. hvilAa alla, sS iipplysandö de ärr kun-

iia vara, dock hafva det felet att vara nigot tråkiga;

en egenskap, den icke alla bafva den vanan att anso

aoiij n8got recommenderande. Derfore, d5 v3ra gran*

nar Danskarne, som för detta ändamSl äro hugna*

de med rika Legater, egentligen egnat sin flit It

iitgifvaadet af de Historiska Sagorna^ nil vi, i det-

ta ffill, niinre vä) lottade Svenskar nöja oss med att,

arbeta för deri, som ej önskar mer än att blifva be-

nt med det gammaUIslandska forfattaresnillet» dest

djuphet, onifSng och äfven förvillelser. — Och här-

till äro välde Romantiska Sagorna aldra tjenligast,''

da man med största klarhet af dem kan inh«mta,

hvad inflytande den tidens allmänna smak i Euro-

pa haft pS den Itländska Culturen, och d8 de gif-

ännu rikare anledning Lill arhseologiska utveck-

lingar af fornbruken m. m. Visserligen kunde
T'

•ysslosättningen med dessa Romaner hafva en men-
lig Verkan, i fall, som händelsen var med de fleste

af vlira, äldre Fornforskare, man hyste df»n fordo-

nien, att hvarje Isländsk dikt innehöll hokstaflig

*ööning. Men dS Rec, sid. 222, gör mig den ratt'

visan, att Utg. ej aS ansett denna Glnge Rolfs Sa-

ga» eller på den hyggt någon hypothes, sS tyckes
denna skada icke vara att frukta, och sSledes sy-
"es den sid. 217 yttrade farhågan: att de pSlitliga

^oderrättelserna väl här kunde vara uppblandade

falska uppgifter, vaia nSgot vanyas»and# — *S

1



VI

framt ej Rec, ädla afsJ*t varit, att -pS förhand väc»

Jia misstroende mot ett mödosamt och kostsam^

företag — heldst han s. 2x5 ocli 216 medger, att

de htista Danska, Norska, Svenska och Isländsk£^

Författare blifvit begagnade. —r- När han således

icVtC nekar \Jtg* dei\ oirskilnlng, fttt välja det bä-

•t^K tyckes väl, att ^rian äfveo hör tilltro honom den^

ett kunna skilja resultaterne af grundligt^ faiksnin»-.

^a? frSn obekanta Sagoiäljares obestämda uppgif-

ter. Och såledpa torde l\ep. hela tirad: ''att in-

tet mer slSr att finna i detta Repertorium," aiuy-t

da ett fel i Reo. tankegång, sS framt han fordrar,
r

att vi fikola tro hononi hafva tiinkt sig något devi

rid; en förutsättning, hvilken nästan livarjjé sida af

4enna Recension visar^ ^tt vi ej äro herättiga[d^ att

p§ fri 'hand anta^g,

H:r Rask vill näml. do«k icke alldeles bryt^

fitafyen Öfvei* dö romantiska S&gorna^ tvärtom,, mer

nav han, mS de ocksS passera, emedaa itian ur

åein kon; "hemt^ pytt ordförråd för Lexlca" (sid»

£15). Yerkligen ett högst Jinguistiskt sätt att be-

trakta en af den nyare poesiens bufvudartert ^o^^

Jlomanea onekligen är! Men nionne icke den af

filla kännare i hela I^urpp^ skulle befinna sig ut-^

skrattad, som yrkade, att enda värdet, t. ex. ho4

Don Quixotte, ligger deri, att man "ur denna Ro*

man kan hemta nytt ordaförrad till ett Spanskt

Lexicon?— Man invande icke, att Gånge Rolfs

ga icke kan ställas i jemförelse med Cervantea*- öJ*^

$terstycke, :ty här har nian endast ställt dem bred--

y{å, hvarandra, »Ssom hörande till samma axt, öQh^



J Re^. hSrda dom, gores intet uifdantag fÖr den

iiättre eller sämre Romanen, "dä båda slagen, jnför

hans ce.«thetiska krlsis, äro liUdanade. Och de8&uC<»

om torde denna jeiuförelse vara lika adeeqvat, som
den R^c- anställer mellan G§Dge Rolfs Saga och

Eatraqhomyomachien? för att , antyda obehörighe*

ten af att förse den fÖrra med en commenturius per*

petuus^ emedan, som ban pS ett annat staU.e (sid,

217) utlåter ?igi "^Jet icke to,rdo falla mången in,

att söka ett arhacologiskt Repertorium i Anmärk-

ningar till Romaner." — Utom det, .att, denna för-

modan oaktadt, de fleste väl torde medgifva, att

lärdom och upplysning är vigtig och kärkammen,

hvar ocb af hvad anledning som heldst den med-

delas, sS talar denna annKirl^ning icke stort fiir

Hec. biblio^nosie. ' Ty, att ej nämna, att det verkli-»

gen. finnes flere gan«.ka liirda commentarier öfver

Batrachomyomacbien, si får man lijda Rec. upp--
r

](närksamhet, t. ex., pS Reiskes upplaga af Charitom

nis Aphrodhienus de Chaerca et Callirrhoe amatO"

riarum narrationum Lihri FJJI (Leipaig 1783)»

&om är, till sitt inneblil, en fullt uC s§ dålig, otn

icke mycket sämre Roman än. Gänge Rolf». Saga.

Qcb dock' l^ar till den blifvit bifogad en, af i?h.

d'Orville författad pbilologisk och arcbceologisk

apparat, af «t3r»ta opb vidsträcktaste erudltlon —
och är det så l^ngt ifrån» att de lärde derofver fun-

apit sig scandaliserade, att tvärtom denna apparat,

tldt och ofta, med största loford citeras, Ja! att

den af flere blifvit kallad for Grekiska Språkkriti-

hens marc masnum» Det skadar således icke att
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se »j^ om en smula,, Ifven utom gTamtnatiliorna och

ortlböciterna, aå framt man vill förkrossa en annan

Literator med bittra Recensioner.

Dock l\ec* bar icke allenast misstyc^^t, att ar-

cliaeologislta anmärkningar bifogas Romaner, utan

äfven alt fle metlfielas Svenska och sättas efter

en Svensk Version. Han, deremot, önskade, denna

StsHrd egentligen egnad St den kritiska bearbet-

ningen af texten for de ISrda. Det ar dock en

gammal regel, att de helbregda bebÖfva ingen lä«

Jtare, och Öfvers. af dessa Hjeke-Sagor har aldrig

gjort pretention pS, att St de Lärde uppduka vig-

tiga upptäckter. Hela Sndamäiet med foretaget,

var, alt beaitä en skörd af berömda forskares mö-

dor, för att dyri»edelst*bland Svenska Allmänhe-

ten sprida en säkrare kunskap om förfädernas sa-»

^er — och i detta fall typkes väl, som om det

spräk, hvilket borde väljas, pS förband var be*

atäindt. Men Kec, bar en synnerlig förkärlek till

Latinen. Så yrkar han, att Förteckningen öfver

Kongl. Bibliotbekets Isländska Mscler hade bordt

yara pS Ljaiin — ehuru dessa Handskrifter äro

Svenska NaLionens egendom, och massan af denna

nation således torde hafva lika, om- ej mera rätt

att erfara hvad som finnes, än de utländska sprak-

forskarnö, for bviika dessa Mscter, af flera skal,

dem iifven H:r Rask till en del ujipgifvit, väl icket

hafva stort intresse* Jö • vid slutet af ^in Recen-

lion gar han sä ISngt, att han angifver, «om' hela

orsaken till Isländska kunskapens närvarande för-

fall i Sverige» att der du mera icke finnes na^on
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IX

VereHus, som Ican lé^a nybör/aren medelst ofver-»

•sittningar på Latin. Det tyckes dock, som, i fall

rigtig kunskap i Isländskan först vore gifven, Iä-.

tinskrifvandet lättligen nog kunde vinnas, dS vi,

under intet tidehvarf, visst icke faknat grundliga

Ijfltinare; men svSrare ar att inse, hvad stort

ga^n deraf skidle härfiyta, dS det väl tyckes vara

TiSde naturligare och ändamälsenligare, att tolka

Isländskan -på de med detsamma beslägtade nya

Nordiska tungomålen, än p8 ett språk, aöm med
Isländsl^an bar en vida aflägsnare likhet. Och, dl

alla andra Nationer nu mestadels bearbeta sina

lärda undersökningar på deras modersmål, är det

$vårt att inse, hvi Svenskar och Danskar ej må haf-

va samma rätt. Visst är åtminstone, att om" vi ic-

ke pä modersmålet utföra de forskningar, favilfia

för utländningen hafva inlresse, så skola vi aldrig

.komma derhän, att gifva åt vara Spräk det anse*

ende i lärda verlden, som de förtjena. Det är ocU-

al bekant, att den store Ol. Rudbeck alldeles icke

ville bifoga nSgon Latinsk tolkning till sia Atlan*

tiea, och alt han e) heller sjelf dervid lade han-

den — eburu hans förmäga dertill visst är docu-

Jnenterad -t— men det bekanta skälet var visserli*

gen lika. sannt som patriotiskt berömrärdt.

Ett så beskaffadt tadel, 6«m det, att dessa

^ppl\n«ningar blifvit meddelade till Svenska Öf-

"^»rsättningen, kan således med skäl ej anses för

'^t^nat än product af förutfattad ovillja, som dS

^en, i afseendépa sjelf^a versionen, icke funnit an-

i«dning till utbrott, sök»r sig en sådan hv^i
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8ona haltast IfiSn, utan besinning, om den är sfeäMg

eller icke. Och till fiamma klass måste man räkn^

förebråelsen for det, fltfc under uppräknandet af de

Isländska Mscterna angifvits, hvilka Sagor redan

genon* trycket blifvit allmängjorda. — Till ^pp^

lysning mS nämnas, QtC denna Förteckning bar till

grund en katalog öfver de Iiländ&ka Handskrifter-

na, deoKongh Cancelliestyrelsen frSn Kongl. Biblio-

theket infordrade, och i hvilken, enligt gifven be-

fallning, det serskildt vac utmärkt, hvilka Sagot

redan blifvit ptgifna. En sSdan föreskrift inastft

visserligen, till en del, vara tillräcklig anledning:

till detta angifvandej men ett nytt ligger deri, att^

då obetydligheten af de här befintliga handskrift*

ter, och brister alla fur detta ^ndamäl bestämda

publica anslag nödvändigt göra, att vi Svenskar

endast som dilettanter kunna befatta oss med Ii'

ländska L<iterati4,r<in, torde en sädan anvisning pä
hvad, förmodligen efter vida bättre codices, än dft

här för handen varandet redan blifvit utgifvet, ic-

ke anses Öfverflödig, för att afhSlIa en hvar, atC

onödigtvis förlora bådo oljan och mödan med ut^

gifningen af en urkund, som redan bättre blifvit

bearbetad. Man måste således nödvändigt vara k

eamma sinpesstämning, «om H:r ilask, i det ögon*

blick ban nedsTtref sin I\ecension, för att här fiA'-

liei anledning till tadel,

Anmärkningavne öfver denna IVlsct-förteckning

erinra om dem, hvilka blifvit gjorda vid den fÖre*-

gåenda indelningen af Isländska Literaturens för-

»SmsU arter, Hgq. förmenar den vara rätt beqvSm*

I
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jiS snart den blott skulle afse^<let Svenal^a Kongl^

Bibliothekets förrSd, ooh att det y&T denna indel« '

l?ings fornärpsta afsigt, att gälla som en introdu*

f^^iory till sjelfva denna förteckning^ det är väl tern*

ineligen klarCi så väl af dess plats, som deraf, att

sista klassen utgöres af de i Sverige varande com-

nientatorers anteckningar och excerpter. Att dock,

nied borttagande af denna att den si niä haU

las —' localklaas, denna indelning tetnnieligen nö*

ga och fullständigt omfattar den egentligen genui-

na och klassiska Isländska Literaturen, torde be»

finnas deraf, att Rec. icke kunnat uppte nS^on-ny

Hass, som blifvit uteglömdi Ty, att till Isländsk;^

Jjiteraturen räkna ättkilligaj dela pS Danska, del»

pa Latin, af lärda Islandare uppsatta arbeten, en-

ligt hvad Rec. fordrar, sid. 244, det vore väl lika

8^ orimligt, som att hänföra Gr. Creutz' eller Prof,

Franzéns Svenska Poemer till Finska Uteraluren*

och en sSdan literärhistorisk bevue må det vara

ensamt Rec. förbehållet att skrifva pS sin räkning.

Alltså fortjenar väl ÖFvers. litet tadel, sora

H:r Hammarsköld — icke för det att de ej känt

pamnen Arnas Magnseus, Olufssen, Vidatin m. fl,

' «ller Halfdani Einari Historia. Literaria^ ty en aä-

dan okunnighet vo,re, hos båda två, lika oförlåtligt

utan för det han, "ehuru han haft tillfälle at^

besöl<a KBp.enbamn," icke uppfört dessa namn 1 en

förteckning, dit de ej hora. De ^nåsté näml. räknat

till Danska Literaturen, pS samma sätt sanj Por*

*han, Calonius, Franzén m. fl., ehuru födda i FJ«%

Uud, räknas bland Svenskar, eller Moses MeadeU



lohn, eturu födcl Jude, räT<nas ManJ Tysl^a FSr-

fattare, — Att vitterhetsäUkande Isländare, i sed-

nare tider, lysseisatt sig med att författa GlEcdis-

spel och Lärodikter om Landtlefnaden, eller att da

öfversatt Popes ocb Miltonfi arbeten pä ett språk,

som liknar den gamla Isländskan ungefär Jika myc-

JteC som Svenskan i K. Carl XI:s tid liknar språket i

Konunga- ock Hofdingastyreheny det är icke obe»

Iiant. Men just denna barmningsanda efter Dan-

tT*a och Engelska moderna Literatureri visar pS»

tagligen, att dessa arbeten icke med mera skäl skulle

Ituuna foras till den gajnmal-äkta Islandskt-klassiska

Literaturen Sn t. ex. Petrarcas ISnga Latinska poem
Afrika kan föras till den Romersk-klassiska. Det
egna allmänt nordiska skaplynne, den bestämda Is-

ländskt individuell-i coloriten ocb den gifna origi-

naliteten i Sfiigter, bilder och former, , som ger do

äldre Isländska Foemerna och Sagorna sitt .varde,

finnes icke mera, och sSledes mS man väl, i frågan
F

om en genuin Isländsk Vitterhet, framställa den un-

der bilden af en nedbrunnen vulcan. Att StsJ^illi-

ga sednare härmningsblomster pa Island uppskju-

tit, nekas icke, ej heller försämras hilden derigen-»

om; ty det^är bekant, att åtskilliga Örter frodigt trif*

vas pS ytan af nedbrunna vulcaner.

Dock, ei fi5jd. med att förklara sig mot denna

indelning i allmänhet, har Rec. åtskilligt att pimin-

na vid sjelfva klasserna, utan att attrapera, det do
L

blifvit rangerade efter tidföljdea af hvarje arta
*

I förmodade uppkomst. I frågan oni de Isländska

Lagnrne tadlar Rec. (s. 242), att man bland dew

'ifäk>iat Frosihatixigs och Gulatings Lagen, emedan
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äö Sro föfFattaae for Nörge. Ratt! rnén NB. -pa

sairima slags sprS-k som i de öfriga Isländska ur-

t«undernä är rSdande, favadan ReC. sjelf (s. 215.)

nämnt den förra af dessa Lagar fiäsom Isländsk»

err Rask ha^ varit pl Island, och saledeft

torde han hafva vissa rättigheter, som icke tillkom-

ma andra Liceratörer. Den ^:å\e eller den Is-

ländsk Historiska rirten i nämnde indelning finner

Rec» vara allt för otydligt hestämd, ehuru ingen

läsare- misstapit sigr hvilka slags skrifter under

denna klass aubsumerades. Dock, för att framtvinga

denna otydlighet, pSstSr han, det i nämnde inledning

skulle läsas, njpt de Islandska Annalerna småningom '

ofvergingo i dikter; hvilket -pSstSende är, salva ve-

Tiia, osanning. I indelnin|;en sSges blott, att dessa

Genealogiska ooh AnnalistJska anteckningar, hvilk^

till en början voro temUgen torra och jnagra, sma-

Jiingom litarbfttades med mera ULfoilighet och "pp-

lifvades med Inblandade dikter. Och att verke-

^igen förhåller sij», kan man oFvertyga sig genom

läsningen af Miillers Saga-Bibllothek. Frän dessa,

Island betrSiFande Historiska Sagor menar Rec. att

i en sS kort öfversigt man ej behöft åtskilja de

Historiska Sagor, som röra andra landers öden.

^en dessa, sednare uppkomna, Sagor borde egent-

ligen följa genast efter de histotis?<a qvadena, pS

livilka de helt och hållet äro grundade; ty redig-

^ct och conseqven» i uppställningen ar lika sa nöd-

vändig i en kort som i en vidlöftig öfversigt. Öf-

ver den ijo:de arten, som bllfvlt kallai aevintyr

yttrar aigRec. "iifventyr vore vanligare," Men ä£-
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ven én gröfre Danicism än i tolttningfth af Dua»

^alsbaer med Dungalsby i atälle för Dungals stad*

Ty äfventyr pS Svensto har ej samma betydslsé

Som det Isländska Aevintyr och det Dansl^a Aefven-

tyr, ulan svarat itiot Tyskarys Abenteiier, sombé-

inärkeren utfärd dristighidgd, ihert icke berättelsen

derom. Man drar ut på äfventyr, uiön de skrifva»

icke. Sedan yrkas, att dessa skulle hafvä blifvifc

förenade med yide afd el ningen eller iro inan erna.

Den EGsihetiska theorlenär icke Herr Rasks starka

sida. Det synes, dä ban vill hopblanda Bomanen

ined Novelleri, éhurii det dem imellan rider samma

spticefica skilnad som mellan JLinguistfen och Häf-

Öeforfikariik

Derefter Framkommer Rec tnecl de arter, hvilkå

han tycker sig sakna i öfversigten af den Isländska

, Örf^inal Lireraturen, och dessa aro i;o Lärda Is-

ländska Philologers arbeten, skrifna pä Latin elleC

Danska. j Öfver denna klass se frammahföre, lika-

Äom 2:0 Ekonomiska tryckta uppsatser pä Danska;

5!ö Förordningar, tryckta Tingböcker in. m. Ihvil-

Ket land räknas dylika skrifter inom Literäturen*

område? Förmodligen blott der, bvarifrån beskisd-

llga pigors bref lapphemtas och insattas i Läseböc-

.ker. 4:0 Vetenskapliga eller Undervisnings böcker,

till större delen öfversättningar. Dessa utesluta sig

»Sledes siclfva från Orginal-Literaturen. 5:0 Hi"

fttofiska arbeten. Dessa, så vida de äro skrifna p**

Isländska, hafva i den tadlade öfveisigten sin plåt**

0. 8. v.

Men hvad Ur anledningen till den bittethöfc»

1
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ffiéå hvilikisn ftec. nitat emot deftnä, fcl litäti ali

pretention' utgifna- Saga ? Och hvilUen föratfattnd

harm har le(5t. Recensenten, att lUed (lylika förilug*

ha och haltlÖsa anmärkningar prostituera sitt annars

i Lärdomens Rikö stora öch hederliga namn? Jo det

har biifvit sagdt i InlednJngÖfi, ätt det nu mérä visst

icke bör vaira omöjligt för den ihärdiga fliten^ att^

nied begagnande af de riUbaltiga hjelpredor inan

terhSUit, fuUkomligen lärä sig språket, iitan ätt cler-

till fordras att vara född p8 Island eller att der

längre tid haFva uppehSllit sig. Denna förmodan,

hvilken Rec, sjelf (hvilken, sSsom bekant är, skafTat

ösa <ieti grundligaste handledning i Isländskan) gif-

vit grund och anledning till, har han ansett »om

fett gräsligt crimen IcCsae majestatis Islandicse. Men,

bm icke sa vore, så miiste ju uppenbarligen det Is-

ländska språket vara af en hel annan beskafiTeuhet;

än alla ändra, och om intet sprSk t«unde läras u*

tän af infödingar, huru skall man dS nu mera fi

iBn AngelSax att lara oss An^elSaxIska, ellar ert

Moeaogöt för ätt lärå oss Moesogöliska? ö. s. v.

Vidaré, öm denna local fordran ar oundgänglig*

huru kommer det dS till, ätt flere Islandare ei varit

synnerligen eäkra i stn språkkunskap? T. anför

ilec. sjelf sid. 220% likväl efter SchlÖser, ett hevU

'derpa, att de i Sverge titgifna Sagor aro slurfviofe

^itgifna, och detta bevis hemtas ur örvar Odds Sa-

fea, 8oni likväl Icke Olof Rudbeck, utan Islända*

*'en Islfilf Thorlevius redigerat och ofversatt. Vi-
*äar€ är Sturlaug Starfsammes Saga en ibland d«

*a«Bta upplagor, som i Sverge utkommit, och doek



Ibesörjdes ^en af en irtfodd Islandäre, Gujmutii O*
lofsson. Och, att Bjuin Haldorsons Lexicon hatf

nuinga och stora brister, det har en granskare i

IDansh Liiteratur Tiflende bevisat, under säker för-

modan, att det af Herr Rask ajelf kunnat utföra»

vida fullständigare. Men, huru kan Herr Rask e*-

ga denna kunskap, i fall hans egen theori skall stå

fast, dä han är född pS Fyen af Danska föräldrar?

Heller det kanske är tillräckligt att i en Isländsk

jordkula hafva spisat torr fisk, för att vara en säkeC

(domare i Isländska Literaturen, likasom vissa sig

kallande konstdomare pasta, att blott man luktat

Italiensk pomeransån^a, är man genast , en väldig

Jtännare af allt hvad den bildande konsten rörei'.

IVIen i oiia fall, huru kommer dä Recensenten att

prisa Verelius, hvilken aldrig i sin lifstid varit pS

Island, såsom den der kunde väG,leda unga Lärde?

{fi. 249 ) Ötver denna uppenbara motsilgelse mot

Rcc. hela theori mS man väl betjena sig af ReCi.

egna ord, sid. 245i att "den är ett phenomen, bvllket

luan i förtviflan lemnar" at Herr Rask ajelf "att för-

filara," fceldstsom phenomenet icke är det enda i re^

censionslibellen. I inledningen var -det sagdt, att

med är 1697 kunde man för Antiquitets Collepii

tjenst alldeles umbära Isländare, I detta, enkla

historiska anförande sig Rec. ett nytt anfall mot

infödda Isländarnas Majestät ocb,.för att genoin-

drifva det och bevisa, att man i Sverige 1697 omöl-

ligen förstod sS mycket Isländska, företager han sig

«tt sönderplocka Titeln Klagugratir etc. förklaran*-

ä«6 den vara bäde grammatikaliakt och lexicographiikc

y
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fetigtig. Enligt autorltet af Upsala BlbUottieJc*

datalog 1 Sect. b. 741, haåe 1 InledBingen denna

fcUrifc biifvit tillegnad Reeobjelin; men sedennera

tar det befunnits, att Halfdan Eiuarson i sin Sciagr»

Hiat. Lit. sUnfver deu pS den infödda ndarf^n Jonas

Kugmans rakning. Enligt den Rasl<isttä tbeörien,

Om Islättdares nnedfödda ofelbarhet, mnste toan vis-

serligen här gifva mera fortroende St Halfdan Ei-

tiarsona^ än St Prof. Auriviliii uppgift; meti huru

fcUall man dS förklara den origti^^a titeln? GiFve»

äet väl dertill nSoot annat medel än att antagna dea

bf Prosten Gr. Schwerifs,
(
vid sista RiUsdag, yppa-

•de hypothes, ätt Isländska Literatorer möjligtvis,

likasom, Islands får, efter någon tids vistande utom

ftin fädernö förlora ofelbarheten i sin IsländsT^a

tiatur?.

Visserligen mSste det förefalla hvar och en obe-

hagligt^ att Dodgas ingå i en strid, sidan som detl

iiärvarande, mot en person, som man uppriktigt

J^ögaktar, och hvilken det i flera öfs^eenden si Väl

förtjenar, som Herr Prof* Raskj men dä han af fÖr*

^t fattade ^sit^ter och ensidig harm iStit forleda

^ig till obilliga anfall och påståenden, hvilka skul-

kränka alla andra Literatörers rätt, d§ vore det

^^gt, att läta denna högaktning lägga hand p3 sjelf-

^Örsvaret, ocb det förtroende miste man val få sät-

"på sakens rättvisa, att den skall segra, äfven om
*less talan föres af en person med minre berömdt
Hamn Sn Herr Prof. Rasks. Den sakkunniga alN

»^anheten dömmel
- '



Tryckfel och Rättelser,

I Del. Gånge B.oIfs Saga,

fi, XT. r. 2. 7(Vf: misslyclciides, clim-u ej genom — s. LVf*
Jr. 6. /. afskrefiir jemte öfversättn. och aiiteckn. — s. 62»

r. 27. /. (var Iielr åldarsttigen'); sägande — s. 240. r. 27. L
De reb. gcsc. Dan. Sec, lU. etc- Weller Sköld. Qv. —

r

4«

ir. DeL Orvar Odds Saga.

6. r. 7. /. äskade — r. 14. Z. äskar. — 10* r* 26. té

Odd uti Jadrr! — s. 11. r. p. /. ocli glider dii öfver —
• 8. 15- J*; 27- /. mannen gick in — s. 29. r. 1. h odi gick

sedan till sina mänj men trädet tog strax eld, att lågeu
fctod liogt i luften. — s. T>5. r. i7. L var si stpr, att alla

fftnmdr. ^ s. /,2, r. 19. /. dn viking, — 6- 'fi' t, 10. /-

viliing(sfnvd), som kan vara n^gon styrka (ära) uti,

Ä. 47i r. 115. bfira utifrån masten all den laddn. — s. 52.

r. 18- ^- (5m qrällen nppvistes fridsköld oth da fr.fgade—
»• 54- r- ^ L Mika s5 riycket folk, som — s. gg: t. 5. Z.

Stodo i vallen (marken) — s, (ii: r. 10. /• samma årstid

ocli fi3 da^s, som nn; — 6. flöt V. 5- I- Dä qvad Hfvert

Odd: Syntes som brynia. — s- 66: r. i2. /. skjorte slöjden.

s. 6f5: r. 13. /. välja d!g l^n — s. 6q: r. 8- ^ under
e^^er fosteibr. * s. 70. r. ip, tögo hvardera man <bt

siR — s. 8^: r. ifi. /. alla v^ra bordbroder — s. Rc): r. ip»

7. Kflcr detta arbete — <!. O-}.' r. 11, 1. ocli vordo v3rd-

LSUarne^det ej forr varse nn Odd fyllde tältet ofver dem,—
E. too: T. 14. /. skjorta, och bibehöll hon alla sina egen-

skaper! han vänder — s. i02: r. 2. /. en liten tid frirut

—

fi. 105: r, 12. /. [En dag - - — s. i5Q: r. 27. h skogat

(marker"^ — s. xAV. r. 8. I- lagar (spänneT") nn bågen

s. 1^5: r. tp. 1. Csnäll- - 1^17: 9 - - vara) snfill — s. i6^-

r. 25' Z. bort onh Harrk mnrl henne. — s. 163. r. 20. t-

tDercf- - s Titg. r. 9T. /. Jafr ser ingen,- s. 175: r. 2o«

, I. sina PvdloT! - s. iR7. r, jS. /. - - mön.] — s. 189- ^*

J. /. siger Odd: vis-^t ar hon liret värd; men — s. 198-

30, 20. /. viHe vi än sjfl^^^ii ej bort i fr^n Ön. — s. 25»-

r.' 2, ^. Z. folie*;! ägare, som de gamle kämparne genom fo-

sierbr. ville fors'-. - s. 2^4. r. 2o. /. Asmnnd Berserki»-

ijanc — s. 275. r. 16, \1 I- bad mi^n mor väl taga vaf»

_ala - s. f»»7. /. Bjarkev — s- 2<22. at, 224 "bonn,

Bkirsla, liilllaeti, 296: 26. Sigurd Thö^ul^ cgS byttuauscr^

505 bayr^u - - liaglisa; 5i2 vindögon.



Förord.
taf cle hat foreltommande Sagor liar Jatlmanft

'och Hermans Saga, som i en annan handskrift Ital-

ias Thorborg Digras Saga*), ej förut varit öfver&attj;

men Örvar Odds Saga långfc för detta blifvit till

utgiffting 'bearbetad, och redan 1697 genom Rud»

%ecUs, försorg tryckt; men denna upplaga är gan-

ska sällsynt. Björner bär 17431 uti sin afhandling

<f7e Varegis^ på Latin gjort ett utdrag af Örvat Odd«

Saga och jeniföit denna hieltes händelser nied den ,

Rysslta Olegs, samt derjemte laiit i kopparsticfc'

framställa Orvar Odd i dess sista stunder på Be-

rurjoder och bifogat till slut Odds Aefidrapa med
en öfversättning pa Svenska, som — enligt hvad i

Qfverskriften uttryckeligen tillkannagifvea — vaC

hlott glord för att visa, huru stor öfverensstammel-

aen är mellan iildre och nyare språket, quanta sic

')iarmonia veteris et recentioris linguae Scanåo^Scythim

"ccte^ och föLjaktligen hade till ord, talesätt och vec-

sarnes egna construction danad efter Originalet*

Den är sSledes lielt olik Biörnera vänliga öfversätt-

Dingar, äfvenaom helt annorlunda än Öfversattnin-

gen af samma versar uti denna Författares hand*,

skrift af Örvar Oäds Saga, der de mer närma sig -

äen här utgifna öfversättningen af versarne, hvilkerx

Prof. Rask dessutom haft den godheten att euligC

"fiin redaction af texten ined mig getiomgS. I hand-

/ Ut en Sagolirets, livaraf Öfvcvs. yelat meddela endasC
tlcuiia liUft g^^ji 5^5010 prof af den deirxSdande måm^
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fil^rift finnes Örvar Odds Saga oFversatt pa Sven»

ska af Björner och Adlerstain, pS Latin af Wilsk»

xnan och ett stycke på gammal Danska, hvilka

öfversättningar äro i den mon olil<a„ som fÖr dera

olika handskrifter blifvit laggda till grund.

Att Sagan är Romantiserad, har förut blifvit an-

inärkt; men mycket talar äfven för några till grund

liggande historiska facta. Såsom, sådana har Suhm
i sin Danska historia uppgifvit föliande:

"Örvar Odd den äldre, som enligt Herv. Sag,

och Örv, Odd. S. med Hjalmar deltog uti kampen

på Bolmsö, var en berömd kämpe vid K. Aunea

hof^ocb sloll lefvat i början af 5te Sthundradet,

Suhm I. 259, 240, 631. l^^n ibland de berömligaste

anförare och dämpar i Sigurds här (emot Harald

Hildetan) var Odd VidfÖrle eller Örvar Odd fria

Jader; han var den andre af detta namn, öch gjor-

de, medan han var i Haralds tienst, ett ^yckligt tåg

till Aquitanien, pa de tider Saracenerne plundra-

de det, och förr an Carl Martellus fick dampa de-

tas öfvermod — a. st. s. 50*5,

Vid är 867: Di tänker jag, att den iRysska hl-

Ätorien sä berömde Oleg, v^r sista Örvar Odd, som

var född och uppfostrad på gärden ^erlio i Sock-

nedalen uti Norge, har gjort de bedrifter der^

hvilka hans Saga tillägger honom, A. st. IL

Vid 5r 069» Uti Irland gjorde vSra Nordisk*

ocliså god framgång; ty Olof Hvite intog Arniagh»

och omkommo der 1000 man. Och uti detta iSg tän-

Iter jag, att Örvar Odd har giort de bedrifter i Ir-

land, som tilläggas honom i bans Saga, och som
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jhulle iiafva varit sä stora, att Irerna, utan hopp

om att kunna göra motstånd, måste flykta till sko-

garna bland berg och klippor. Da har det väl

' ock tilldragit sig med honom, som Saxo berättar

tilldragit sig mellan Slark-Odder och den Irska

Konungen Huglet, i hvars namn utan tvifvel fram-

stlcker den IrsUa ÖiverKonungen Aodh och Hugh.

Denne var, enligt Saxo, mycket rik, men ocksä

mycket girlg och använde sin förmögenhet blott

på gycklare och spelemän. Han hlef deiföre ock

öfvervunnen» en af hans städer plundrad, hvarmed

mä hända syftas pä Armagh, och stort byte för-

värfvadt. Orvar, Odd fick dock vid detta tillfälle

en mycket svSr stöt i bufvvdet, som läoge plåga-

de hononi, da skadan var invärtes och intet sår

utan VA och klnsidc Lan sedermera uti en ver*
rik * -

ofver denna sk^da. A* st. s, 277.

Vid år Ö79; Den Varegiske B^genten Ruric i .

Novogrod dog och efterlemnade riket -tiH sin un-

ga son I^or, under formynderskap af Oleg, som
var med honom heslägtad . och blef gift med Sil-

kesir, dotter af Herraud, en Ryssk Konung, hviU

namn visa, att de hafva varit af Nordisk har-

l^onist, ehuru väl det också är möjligt, att Herraud,

som i (jn codtäx. af Ötvar Odds Sa^a kallas Harec»

är ingen annan an Ruric sjelf. Det föcekommer

mig rimligt, att Oleg eller den' siste Örvar Odd^

rättare hlott Odd, har, härstammat från den Örvac

Odd, som lefde i Qåe århundradet, s. 339.

Varegen Oleg öfvervann och intog, under före-

ftSonde Sr, så opk detta år (883)) ^or.st Smolenskot,
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åit han årog med en stor har, bést^eri^e af Vare«

gerj Tschuder, Sla.ver, 'Merer, som Lödde vid Ro^

fitov, och alla Krivitz^er, genom' hvilfca aistas tilU

bjelp han iutog SmolensAo, och derpS insatte dec

3:i3<;ra af sina män till höfdingar. Därefter intog

han Liuhetsch c} långt frän Kiow, hvarest han in-

satte' hefall nin^sman, och synes hafva gStt länga

néd efter Niepern. Sist öfverraskade han Oskold

och' Dir genom svek, ihjehlog dein och hragte

alla invånarne i Kiow pä sin sida genom att visa

dem den unga Igor, hvarpå han tillika med hon-

om tog. sitt säte dör Nestor virtnar, att Ole^

äade, att Kiow skulle blifva en moder för alla Rys-,

fika städer, ooh lägger sjelf till, att han behöll Var-

egör, Slaver och flera folkslag hos sig, och alt

Jandet fick namn af Ryssland. Derefter begynte

Oleg att bygga sfäder och bestämde hvad skatc

. Slaver, Krivitzer och Merer skulle gifva, pålado

ock Varegerna i Novogrod att irlif^en gifva 500

Griver (ett slags fmgeradt Rysskt mynt, a. st. s^

5154. not.), pä det freden kunde blifva bibehållen,

Iivilket jag förklarar så, atc ej de andra folkslagen

skulle bli förtrytsamma (der) Sfver, om Varegerna

gåfvo intet, och derofver begynte krig med; och

denna skatt betalte Varegerna af Novogrod intill

StorFiirsten Jaroslavs död 3r 10545 hvaraf ocksl

ses, att Varegerne länge hafva fortfarit att vara

de starkaste i Novogrod och i det dS varande,

Rysslands nordHgåste delar. SSledes må det stora

ilyssland tacka vKr Nord för en stor del af sin

inrättning, hyfsning, magt och namns utvidgani^s
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och derfore fortfor ocTcsa vansftap och wmgang*
iänge nnellan bägges folUen. Dessa Ledrifter gjor-

de Oleg egentligen från Sr QQo till Öö^» närva-'

rande it C83 underhufvade han Drewlianerna, sona

bebodde »kogstrapten vid Kiow och buro namn ef-

ter skog, och dem pSlade han i sttatt en svart

m&rd för bvar person, bvilket visar, att destsa nej-i

der hafva ännu varit mycket obebyggda, hrartill

Väl de idkeliga krigen, utvandringac och flyttnin-

gar hafva gjort mycket.

Till Tiagot af dessa krig hör väl dt^t, som Orvar

Odd skall ef»fr ein Saga c. 35. (vår uppl. K. 55.)

hafva fört: einot en viis Qvillanus Blese, fiom an-

förde folk af Kyrial^nd d. ä. Karel^^n; Refaland,

hvarmed utan tvlfvel för&tS^ n^^jden vid Revel; Ra-

festaland, förmodligen Rostow, som i en otryckt

lalåndbk Geogr. s. 157, Arnce N:o 2,'ji, 4:to, kallas

llo?torfa; Vyrland, som ännu förekommer i Estland;

Eistland, d. ä. Estland; Lifflaud; Vinland, d. a. Veuden,

men ovisst bvilk*in del deraf., mS bända ende! afToh-

len; (Kurland, Saniland, Ermland, Belmland d. a. Böh-

men; PuHnaland d. ä. Pohlen, Nu är det val rlg-

tigC, att Ryssland eller Holmgård bar fr^n äldre ti-

der varit ett niyckec stort rike, ocb, sriiom säges i

örvar Odds Saga, sträckande sig sä vidt,' att dec

inbegrep mSnga • Konungariken uti sig; imellertid

tror jag dock, att den Isländska Scrlbenten har

tippräknat alla de namn, som han visste pä alla

Slaviska folkslag, äfven ocks3 Littbauiska, hvilka

ofta stodo under de forstaj ty till Böbmen, Erme-

land hac visserligea Ryssarues väide aldrig fiträck£
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C. 5^ (J^nif, Variant. J. loi efter Adhrst» och

S' iQ6 efter Björner,') nämne» Gallea land, som i

Björns af Skardsö (Skardsa?) codex kallades Gala.

^ tiarike, hvilket bringar inig p§ de tankar, a(.t der.

med syftas pä Gallicia eller Halicz i Pöhlen, dit

, Ungrai^ne kommo efter år Ö84i och som dS hade
sin. egen du?c; se Anonyoium i SchwöndCneri Ser,

Ung .T- 1. c. 11, p. 9. likasom här ock sä^es i Öf«

var Odds S., blott att tvänne bröder då stridde der»

orn. Mäikeligt ac det, att tiden till Un^rarnes an«

kooist till Halicz infaller i Olegs eller Orvar Oddä
lefnad.srid. Dessa inv.inare af Galicla, sä ock af

det angränsande Lodonierig, synas, efter Anony-
nms, p, 8, 9, 10, liufv-a vaiit Rutheni eller Ryssar,

som blir troligt derigenom, att, efter Ranfts Be-,

schreibnn^ des russiscben Heichs fi. 74, elt land^

fikap, kalladt Galicz, Hgger i Ryssland. Lodome-
ria synes ock vara Wlodomeria eller AYoIodomir,

af hvilket namn finnes ett ställe i Volhynien, som
utan tvifvel bär namn efter en Furste Wolodomir,
Cinnamus C. B. 1, 5. p. 51, omtalar ungefär vid

Sr 1150 en Bladimer, Furste af Galitza ett 'Tauro-

ficythiskt landskap, och förstå Byzantinerna med
Taurosoyther ofta Ryssar. När jag betänkeir, atC

Orvar Odd och Quillanus Blesa gjorde, efter 3en

förstnämdes Saga c* 3Ö, 0^'"/" ^' ^Ö7) fred med
bvaraodra, så tänker jag, att faUrmed syftas på det

l^rig och den fred, som Oleg och Grekiska

Kejsaren
.
Leo rhilosophus förde med hvar-

^jndra. C, 34 (här k, 37, 333 namnes BiaJkaland,

.

hyanned väl syftas pä Bulgarer, Blacber eller Va«
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lacher i Ryssland» som af nSgra vara gamla Scri«

lienter Uallas Blöckumannaland, se Elgils och As*

Wunds Saga i Torfjei Hiat, Norv, T, i, 1. 7. c. 1.

secc. 2. p. 30Ö, och «jelfva Eigils S, c. '5. i. 31,

^amt Salans not dervid ». i54« oom äro underliga

nog, ehuruväl det, i den otrycUta Vilmund Vidu-

tans Saga «. 63, synes betyda Blef<ing. De BlS-

xnän Snorro c, i« sätter i det stora Svi]E>ioJ> eller

Scythien, blifva utan tvifvel Blacherna, ty eliest

fÖrstodo våra förfäder med BlSmän Morianer eller

Svarta, DrewHaner, flom sedan nämnas, bodde ve*

*tan för Dnieper i Hvita Ryssland, som det sy-»

nes, och kallades sS efter de stora sKogarne» bvar-

iiti de uppeliöllo sig, ty på Rysska kallas träd De*
rewo, Drowo, se Hannov, Magazs. 4:0, 4 Theil, col,

735—736. Subm a, st, s. 363—367. .

Vid är 884' Den tappre Oleg fortfor att utvid.

ga Ryssarnes herradöme: han drog dem i Severien,

öfvervann dom och pålade dem en ringa skatt,
'

focbjöd dem derjemte att framdeles gifva nSgon till

Chazarerne, ty» tillade han, jag är deras fiende,

icke eder. A. st. s. 57S— 373.

Vid ar 885- Ol^g utsträckte sina segerrika va*

•P^n ISngtJn i det nu varande fohlen och under-

^aaiajJö sig dem af Radom, hvllka bodde uti' sko-
gar vid en arm af Weichseln i nuvarande Woy-
^vodskapet Send omir. Till denna liden hade dö
S*fvit Chazarerna skatt, men -nu mSste hvar man
fe^fva boiiom en skilHng. De voro Lecher eller

Fohlackar
till härkomsten. Deremot kunde han ej

*fi hastigt underLvinga Liibitfciherne och Tiwerzer-
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ne, hvilfca hoåde vid Bog, Niester och Svarta HaF-

vet uti städer och utan tvifvel härstampiade frSn

de gamle Anterne. Alla dessa folkslag voro hed-

ningar, Suhm a. st. 6. 577,

Vid år 907: Oleg, som fortfor att förestå Rysska

riket, änskönt Igor allaref?an icke var ^ung, drog

med en stor hUr, bestående af 2000 fartyg och

• 00,000 man, och af mSnga slag» folk, hvaribland

ocksS voro Vareger eller Nordiska nedifrån Dnie-

per och öfver Svarta Hafvet emot Constantinopel.

Taget slog lyckligen ut, och Grekerne gåfvo la Gri-

v«r till hvar man i krigshären. Oleg drog derpS

sin här nSgot tillbaka och sände Carl, Fharlow (mS

hända' Farulf), Vermund, Rulow (vSrt Rolfj och

Stevind till staden, för att vidare afsluta fredeo.

Det är klart, att de fyra förste voro Vareger, hvil*

IceC visar, huru mycken inflytelse de' Nordisk.a dä

bafva haft i Ryssland. Säkerhet blef dl ibland an*

TiaC fastställd för handeln, sS att handlande Ryssar

matte resa fritt dit, och fran den tiden i synnerhet

tänker jag, att man kan sätta begyjineJsen af om*

gänget mellan vara Nortliska
. och Constantinopet,

hvllken de kallade Miklagård, det är, den slora sta-

den. Oleg hade derp" en persorilig sanimankon*.s>

med de GreJtiska Kejsarne Leo och Alexander*

De besvuro freden genom att kyssa korset; men O'

leg och hans folk sviiro vid ie.ias vapen, vid krig^''

Guden Perum och Boskapsgudfln Volos. Till tec-

hen af sia seger lät Ölee upphänga sin sköld

en a£ stadsportarne, och var/pS den eujkrigare till

häst föreställd. Oleg hemförde med fiig stör xikfi^w

1 L



^Pni Och LIef Tor allt detta ansedd af den rSa all-

i^iogen för en spSman. Grekerne miste gifva hon-

prOA-ianC oob vin fÖr sex niSnader. Sä förtälja

^yssUa scvibenterne denna händelse och, änsftönt de

^reUisI?e ej förmäla ett ord om hela saken och kri-

S^t, sä tiliäta dock ej omständigheterne att neka
^en. Och dS det är utan allt tvifvel, att ,v3r siste

^rvar Odd är Oleg, sS bekrUftas detta ocksä genom
^vad som fÖrtäljes i den förstes Saga om krig och

*^dan sluten fred mellan honom och den mäg-

Qvillanus Blese eller Ögmund Eythiofs bane«

någon annan än den Grekiske Kejsac

^eo. A. st. s. 480-481*

Vid Sr 911; Såsom nu, mellan Ryssland och

^'^fvet i Constantino-pel, den förut afslutade freden

^^^^tadt, nya tvistigheter uppkommo, skickade Oleg,

^^Qm nu var gammal och gerna ville bibehålla fred,

^^Ijande 13 män dit; Carl, Ingel, Farlow, Vermund,
^^^aw, hvilka förut hade varit der, samt Giidi,

^^^»Id (vSrt Ragnvald),' Kar, Fhrelaw (Fridleif), Ru-
Aktew, Truan (mä hända Truld eller rattara

p^and), LLdal (vårt Lidalf), Fost och Scevind el-

Veland. Dä nu alla d essa äro Varegiska eliec

^^diska namn, utom Aktew och Stevind, si ses
it

*'

huru ansedde Varegerne dl voro i Ryssland,

rikets förnämsta angelägenheter da voro i de*

händer. Det nya fredsförbundet ble£
^^slutadt och underskrifvet d. 15 Sepc. imellan O-

sändemän och Keisarne Leo och Alexander,
••Jet KJestod af 13 puneter, och finnas de ännufull-

'^^'^*^*S\ hos Nestor, men ingea deraf vidkommer osSj
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utom den tionde, hvarutl fasfalilles livad Gté^ett^^

»kulle gifva för en Ryss, som var blefven fSng*^^

i krigstjenst hos deras Kejsare; ty Käraf kan m»^

inse. huruledes Varegec eller Norrmän, som tje"^®

i Ryssland, äro komne i Grekiska Kejsarnes tjens^'

och buruledes de sedan hafva dragit flere af si^^

landsmän dit till sig från vår word. Kejsarne

vo ansenliga fÖräringar till dessa Sändemän och 1^'

to visa dem alla kyrkorna, for att genom dessas oc^

gudstjenstens prakt gifva dem ett högt begrepp

pm Christn^ läran och läcka dem till densamts'*'

A. st. sid. 491—493*

Vid Sr 9x5: Uti Ryssland dog om hösten dei*

namnkunnige Oleg på ett sällsamt sätt; ty då ba*^

med foten stötte mot benen af en död häst, sP*^

han i lifvet mycket hade älskat, kom en orm de*""

utur och stack honom i foten, hyaraf han
^

sjuk och dog. Han beklagades af alla, och

med mycken sorg begrafven i en uppkastad hög P

berset Scblcbekowiza ej långt fiån Kiow. E^^^f

honom regerade I^or allena. Delta dödssätt är

fiällsamt, dock icke otroligt ; men deremot

det otroligt, att spSinän skulle hafva förutsagt boO-

om detta; och dock föitäljes detsamma i var Öf^'^^

Odds Saga om Örvar Odd, hvilket oöfvervlnn*^'^''

£-en visar, att den siste af detta namn Sr den^^aoi'^

som Oleg, sä att denne tappre och namnkui'^^ »

krigare har alltså varit en infödd Norrman. ^^^^

när Sagan förtäljer, att ärvar Odd dog pä förbeni^
'

da sätt pS sin födelse ort, oen Rafnista i
Nofg^^

hvilken han andteligen ville se före sin döä oc»

el
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^fog derföre dit frSn Garaarlke eller Ryssland, si
"Of Sagan deii icke tros. Såsom Sagan förmäler,
^emnade Örvar Odd en son efter sig i Gardarike.''

j^'
st. sid. ©03, 504. De handskrifter, hvilka Suhm

,
^gägnat, hafva, såsom af ofvan anförda synes, utom

Kapitel afdelninj^arne, *) äfven till vissa upp-
fe^fter och versar varit olika med de här pä Kongl.
^ibliotheket varande.

Denna Örvar Odds Saga bar blif^It ofversatt

^fvudsakli^en efter den redaction af texten, som
Prof. R. Rask i sin Isländska Läsebok låtit

^^ttycka; raen da tillfället leoinat mig tillgång pä
^^Ddskrifterna, bar jag trott det vara min pligC enligt,

rned dem jemföra den Raskiska redactionen af tex-
^^^^ och harjagisynnerhet härunder fastatmin upp-
^^^rksamhet vid den af Hrr Rask sjelf gS kallade

ra Membranen Nio 7. in 4;to pa Kongh
^^'^Uotheket, **) den han förmäler sig religiöse fölic

Kapp, äro enl, Björner och Wilskman 69, enl. Adler-

^
stam 67, enl. Membr. 5g, enl. Prof. Rasks text 42.

^ tierjemte hafva äfven de andra handskrifterna ej

blifvit obegagnade; deras afvikningar äro antinfjen inom
' parenthcser i texten eller ock derunder anförde. Be,

tydligast är dock olikheten i Handskrifternas uppgiftet

^^ver en ocli samma händelses förlopp sid. i68-l87*
^^n, att Vidgrip och Bjälke p5 ett ellet annat sätt föllo

^*^^st, och att det var Gydian, som klagar öfver sinmanä
faUmsd de versar, som finnas i alla Handskrifterna, och



Vid sin upplagd. Haruniler liät 3et lianJt, att i*Ä

rSUat ett icke obetydligt,antal af H;r Rask oanmärk*

ta Varianter mellan Handskriften och den tryck'

ta red;)Ctionen. Det är icke lust att niäs^:ra *) eh

r5md Literatörs åtgärd, som förmått mig att baf

meddela en förteckning Öfver dessa olika läseartefj

de skäl som dertill förmått mig äro följande:

Först, da Hir Rask i Recensionen öfver förstå

delen af dessa hjeltesagor med den afgörande sake*"*

liet, som tillhör hans stora ryckte och utmärkta f^"^*

tjenster, behagat förklara, att hvarje lärd bÖr uta^

svårighet kunna läsa, accentuera och restituero

abbrevierad, men för resten rigtig handskrift i
h

sprSk, som han fullt förstSr, utan att taJa oni

då handskriften ar rigtig, tyckes det icke gerna bö'

ra bli frSga om Restitution^ si, då vi ibogkomma,

.vi ännu icke inom Literaturens område kunna be*

fflrömma oss af att bafva någon fullt saker text

xiågon Grekisk eller Romersk Auctor, sa måste det'

ta omdöme liasta en mörk skugga pä den mang^

som sedermera beder Gudar Och Gndinnol* Iijelpa

{Gydiu sinni) synes—ehuru den för öfrigt är myck^*^

Romantiserad—vara mera naturlig öcb passande till sjel^"'

Va vcrsarnes innelxäilj än den, att det var Kon. Bf^'^^

fijelf, som förde denna klagan och bad Gudar ock ^'^^

dinnor hjolpa sina Gydior m. m.

• *) Detta kan synas äfven deraf, att Jf^gtill en börjji"

Snnii sidan 47 af text.och s. 22 af Öfvcrs. utan misstroc"*

de följt den tryckta texten såsom en noggrann afs»^'

af Membr. och således vid Bvina ej anfört raTJf»^^

ten (Rhon); men snart nog märktes, att Mc»'^^^*^"''^

^ cj var mera umbärlig än de andra handskrifienia»



ortjente lärJe, som i detta och färegSende tide^

hvarf fi3-sse]8att sig med utgifvande af gaaila Au*
ctorer. För alt på något sätt freda deras ära, liar

man med dessa exempel velat visa, att, då sjelfva

H:r Kask untler ett «ädant arbete icke kunnat und-

misslag, det i sig sjelf icke är si lätt eller sS

alldeles hvars nians sak.

För det andra: Da H;r Rask med sidan sträng»

liet vakar Ötver misskvlfningen af Isländska ord,

liar man trott sig ^öra bade honom sjelf ock Li-

t^raiuren en tjenst med alt leda linns uppmärksam-

^et pS den inconsequens i rättskrjfningen, stridan-

de mot bandskriftens auctoritet, bvilken finnes i ^

1

'

denna Läsbok, si mycket mera märkvärdig, som

,
man 'väl måste antaga, att den blifvit utgifven till

eit ledande exempel for de orthographiska reglor-

• >iai böns Grammatik. Den högaktning, jag hyser för

H:rProf, Rask, barintet ögonblick låtitmig tvifla, att

ian icke med välvillja skulle anse, det man påminnet

^onom om den Cbristliga regel, att, innan han vill med
ovänlig hand borttaga bjelken ur sin broders oga, haa

^ätte undersöka, om detej finnes något grand i hans

*get.

' Skulle någon tycka dessa afvikningar frSn band,

^^tiften vara nog betydliga och deraf draga nSoot

"misstroende till H:r Prof. Rasks redaction af Ed-
bornas text, så mS man dock bedja, att ingen bäröf-

i sitt omdöme mStte förhasta sig, dS det äc

^^oligt, att han gifvit en djupare betydelse afe ordet

^^ligiose i afseende pR sä vigtiga Documenter, som
Eddoma, äa han Eunnit det löna mödan i afseende

•
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j>S närvarande Saga, lioranJe till clen RomantisUa

arten, fÖr bvilken, som vi veta, H;r Prof. Kask ic»

he hafver hvarken aaiak eller aktning.

Prof. Rasks isL Läs.hok — MemhK N:o

Sid. 4o,50»il4' si^ar \

— 119 • . fii^r \ t

4i,i£2 . si^arr J

— 38» 74i 7<^* 93i 9*5 m. fl. fe

— 38> 40) <58 '"^
fl*

ferr

— iarnj

— 71, JarnJ

-r- 43, 90 Oddz . *

— m Odds . . ,

— 43 alu^ .

52, 94. höf^Su

iix öllum.

77 L offfögum

6y van .

114 svo •

117 åsynior

64 hveriu

Ö4 liverio

05 ~ hversu^

64 hverso J

78 (jfr. öö) no, 115 orrostu

96 gengu . .

103 létu , . . .

113 feingit

115 fengit

fett

larrl.

Odds

Oddz:

aulu^

havf^U

avllum

ofsavgutil

von

sva

äsyniöt

hveriö

1

hvérso

orrostö

pengo

lélo

fengiC



Rasks IsL Läs^lok. —

^

Sid. 72

~ 4^

— 74
— lÖO

r

— 70
— 66

108

giöra, gjöra, giört etc.

boendr 1

Sid. 53.

gnxndsatsen i

s.

xxxiir

Memhr, N:o 7.

fengu

• finnaz

undraz

• hhnz
« Selund

båbryniotfc

göra, görc

« böndr
brödr

bör

öpa

« fitörri

föti

35 renndi, tväriemot

broedr .

boer .

CEpa ,

stcerri

fcEti •

Iten/zdi ocb

notea 8. 33.

och Ilzt borde val influtit 1 samma not, el-

ler ock är det orätt att skriiva:

Sid. 34 sUyh
— SöiSpm-D- sUalc

— 4<^ ' viku
utan snarare såsom:

— 57» 40 'P-^ viHt . .

42 »I. yZ. Orvamal . • *

bvarigenom saepe bortgSr ur anm. s. 93.
En anm. furtjente väl 4e accenter^ som nästan

^^Jtid finnas öfvcr sc, ei och y uti Membr samt au,

det af Hr. Prof, Rask sUrifvea «m, och BaUnar

di Äet shrifves av. Accenten öfver u i IVIembt

vo*^
varianten skalUnyta, eller sista ordet s. öi,

^ae origtig och öfverflödig, heldst der står tydl.

alJtuyta, eller (let samma som redan efter Cart,

foL är anfördt» OrdeC cr^ äc fitundom t. ex*

. -fifr," t. Hjehcs. 11^ 3-

skyllt

filt allt

villtu

l>u villt

avrvamel

I
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fild. io'=l, 109, 110 accerttueror^t cT^; men for^ öfria!;

jnpräiidels utan accent. SU&W IVlembranens hirJh

»Urifvas si<"l. 115 helt (ynerl xicc. utnn i)^ men Mfimbr*

hielldu skrifves sid. 94 hieldu (utmi acc, med i)?

Jnflutne oanmärkte qj-ch

Basks Lcis-hoh,

Sid. 4> fknl

Memhr. N;o 7.

er mdl n»ed

e^5a via' fiarvaa

oU. l>a' spvrr

livilfta snarare bordt stå Inom parentheser än fvi")

«. 74 och s(inmn) *. 9')^ heldst dessa sednare äro
blotra iitsUrifnine^ar aF ahbreviaturerne, som finna*

i Orig. hvilfta for öFri^c nldrig i hela boken ]>%

5etta sättet blifvit anmärlste.

.
Uteslutne ord och meningar:

Slå, 59 eh fra-fiflgia

49.

55-

endJr at-

taUna» er

]jUr fyrr

quez m«S
toUz aFtavf

drecka af

120. 'pan avndu^

11^. kotn a . .

116, ok féll ,

i34- fas^na'Si

77.

^09

Membr, N:ö 7.

ek ok fra-segi^i

ok 1>6 eif^i

endir ä at

ttekna, Enn er

helUnum af eldlnum,
(en

I\kr |>vi fyrr

quez T^at me^S

tökz JjRgar a^^vf

drecka enn af

l^au I>a avndu^
horn su e

ok -pa féll

fastna^i miff,

liQ. framfor: Hir^SJ fek e\ felas hela
*

meningen, som linn«i? i Membranen;

J>å svarar Oddr ol* qvad;

Hir^J etqJ

Sid, ,50 framfor ta så ("le* saknas likaledes fÖ!*

jandft i IVlembr. befintliga mening:

«n 8L»Saia gcck haim til manna sinna, en treit quxö-



v.

na^i %vi B?ti6tt at pvi neest stp^ logi i lopti uppi

Ja sa etc.

anjnärkning ändrade {restituevad^Q

ord, och meningar:

Sid. 41. trör . . • ra;^r

i hokuna . . ä Pängunä -

Vinu. (Dvinafloden) Rbén {Rhén^tr^^
55

47

7?5

39

44

(trau^r)

hei t

heitir *

rse^C

bot

heitr

men).

AnmärUn. S.-114 hor således jifven bit.

70' >at

96. l^e.ssa •

10/^. hann

105. henni «

116- l^jer

117. Ok
,154. fer^um
72. atinar ,

64. bv^r

97. hver ,

104. likaledes

120. herfeer •

90. Ottar

iOO, 102, 112^

det samma.

Konungr
headi

par

Oddr
forum'

annarr(iemfr.s.ioi^,)

bvarr Oemfr. «. 90,

100. loi)

hverr

. , herfsDrr

• . Ouarr

n3 återkommer

Att det i Nom. beter Ottarr, är aa väl af sprSktru-
^^^^ (iamf. Membr. och Röarr s. 7Ö), som exempel
i Prof. Rasks Las-bok s. 100, lika tydligt, som en-
Jigt Prof, Rasks Gram. ocb Isl, Läs-bok s. 119, atC

Ottar är Accus. Likaså linnes

Sid* $4, 72, 7ö rijdl/iiar . . Hjahnarr {hccm. '

för NomÖ
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Sid. 59. skalanum

— 69. skoglnum

— 98- ockr

,
102. hringana

— 43' leeg^^™ •

Membr, N:o j,

shalann (Dat. fot

' Accus.)

fikoginn (Döt. föf

Accus.)

ocAar (Dat, foc

Genit.)

Lringtim (AccUs.

för Dat.)

leegiin (irroderni-

seradti jemf. Isl. Gr. Sv. Upl. s, i6^.-)

— 51. l;ernr ... . . komit (Frees. föc

^ j

Supinum)
'— 79. koma • • , . komu
^ ji6, ver^r .... var^ (Fraes. for

Impf»

Sid. 44. maeki . . meelfco

("abbreviatt. för meelti och maelto aro sa olika, som
'orden.)

Sid. 42. ver .

100. likaledes

58 oss

55. 0^ er peir komo

(I>ar, sa t>eir .

— 102. (l?arsem)i^ ,

— 119. hvert vill fara?

— Qo, Hau^i^jor^ eptir

Vi^ i (Plural, f Dual.
abbrcv.ärogaii-

s^ia bestämda.)

ockr (riurai. för

Dual.)

ok par konio; Pat
(sa ptlt

l?vi a (O ife^

Er tu ville, b vert

(fara?

Ilaugsgiör^ eptir

Hialinar.

SS mycUet mera besynnerligt, som genom no-

ten s. 80 och mer äa 4 blads text (s. go—89) än-

dringens otillbörlighet idagalägges.
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Orvar Odds Saga,

Odds födelse.

En man het Grim, han kallados Lodin'

hinni (luden kindad), ty han var född med
eit sådant' lyte. Hans fader var Kettil

Hängy halftrolJät, Hallbjörns son.

Grim ^hade fiitt boställe i Rafnista, han

var rik på gods och penningar, och rå-

dande öfver mycket uti hela Halogaland
och än vidare. Han var gift, och hans hu-

stru het Loptäna, Harald Herses dot*

^er östan ur viken. Grim sporde (en som*

^ar) de tidningar östan ur viken, att han&

svärfader Harald var död: han lagar sig

till att färdas dit österut, ty Loptäna

enda barnet, Qch der voro att förvänta
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ganska betydliga egendomar både i jorda-

gods och lösören, Loptäna skulle fara med

Giim, och var hon då med bain, ty Griiu

älskade henne ganska mycket. När de nu

voro färdiga och vind gafs, höllo de med
tvånne skepp österut med landet och kom-

mo midtför en by, som heter Berurjo-

der; der lågo de öfver natten, och då ksin-

de hon sig sjuk. En man sändes då till

byn, hvarest bodde en bonde, som het

Ingjald, och het hans hustru Alof^ de

hade en ung och vacker son, som het As-

nVund, och voro de rika på penningar.

När Jngjald sporde Grims färd, (lät

han spänna för sin vagn,) for med sin ök
ned till stranden och bjöd Grim med sig

hem till gästning och sä många af ressäll-

skapet, som behagades. Grim tog det väl;

de åkte nu hem till byn och blefvo der

väl mottagne: Loptäna beledsagades i fru-

stugan och Grim i gästrummet och satt

der i öndvegi, och blefvo de fägnade pä
bästa sätt med god dryck och andra styc*

ken (och tyckte Ingjald sig aldrig gjort

någon ting fullväl för Grim och Loptäna).

Hennes sjukdom tilltog, och nedkom hon

med ett stort och vänt svenbarn* Lopt^*
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bad, att ået matte linras till fa3ern itiedl

J^elsning, att han skulle gifva <3et namn*

bossen blef dä vattenöst, tiamngifven,

och kallad Odö. Der voro de tre nätter

i den bästa välfägnadj derpä sade X^opiäna

sig vara resfärdig; Giim sade, att de skul-

le fara; Ingjald yttrade, det han älskade nå-

SOn (äreskänk såsom) gengäld för sin gast*'

vänlighet. Det är tillbörligt, sade Gtim,

Och må du sjelf välja din belöning, ty nog
linnas kostbarheter och egendomar» Nog
i^at jag också egodelar, sade Ingjaldj men
jag vill åse din styrka och vänskap, och

fästa den dermed, atf jag älskar din son

'Odd (att uppfostra). Jag vet icke, éäger

"Griin^ huru Loptana Finner sig dervid. Hon
tills^tädes vid deras samtal och sadet

'^tit är min villja, att samtycka till det,

väl är tiUbjudet.

Nu fara Grim och Lopläna med sitt

Ressällskap, men ödd blef qvar pa Berur-

joder. DeToro sina färde och dvaldes öster

* ^iken sä länge» som cle tyckte det fordra-

och seglade sedan östati ifrån^ och när
komti^o (ater) för Berurjoder, sade Grim>

^tt man skulle stryka segel och lägga till

*«nds5 men Loptäna frågade^ hvarföxe öet



skulle ske. lag tänkte, sade Grim, att da

filculle villja se din son» Loptäna sade: Jag

såg honom förr än vi skildes åt, och före-

föll det mig, som han vände litet kärliga

ögon till oss Rafnistaboar3 (detta sade hon,

ty hon var förutseende) och' må yi fara

vår väg. De gjorde nu sä, och kommohem
till Kafnista och satte sig vid , sina egen-

domar.

2 Kapiti^kt.

Odds uppvext, hans pilar och pilkogerm

uppvexerå Berurjoder (jemte Asmund)

och är större och vanare än hvarje annan

man, som tippvexte i Norge och ändå vi-

dax'e: han lärde alla idrotter, som män d^

brukade kunna. Asmund var ock mycket

skicklig uti idrotter och tjente Odd
allt; han var äfven en manlig karl; och

ingingo de sins imellan ett fosterbrödra»

lag. Aldrig ville Odd vara i lekar el-

ler andra sysselsättningar, såsom andra yng-

lingar3 jemte Asmund öfvade sig C ^^S*



ligen) i simnianfle eller hialstjutning; men

dess imellan lärde han alltid något ai sin

fosterfader Ingjald, antingen manna visclom

om fordna saker eller att tala åtskilliga

S2>råk; förty Ingjald var en den visaste man

i allt. Ingjald aktade ock Odd mer än

Asmund (och kunde ingen jemnas med
dem). Många leksvenner vande Odd till

sig, dock följde Asmiand honom fastast af

dem alla. Aldrig ville Odd blota; han

trodde pä sin magt och styrka, och för-

nedrande, sade han, föreföll det honom att

nedfalla för stockar eller stenar: derefter

Vandes äfven Asmund (och gjorde han ef-

ter, som Odd gjorde före) 5 och det betyd-

de ingen ting, att Ingjald var en den ifri»

gaste blotidkare.

Odd lät göra sig mycken och mycket

större skjutredskap, än andra män, (Den-

na skjutredskap låt Odd göra sig af hvar

och en, som han fann dertill nog händig;

niea han tog den ej vål till vara, utan lem-

»^ade den efter sig här och der, och lät

letnnt göra sig andra z stället. Ofta skada*

folk sig af dem, som lågo på säten,

bänkar eller i sängar, och skaffade Odd
, härigenom ovänskap hos folk, som om-

s



talade delta för IngJaltJo. En 3ag kom Ing-^

jald till tals med Odd,, och sade, att haa

ådrog fiig o vänskap derigeiTorn,K att Lan,

mer vanvårdade sina vapen, än någon an«.

iian^ Denna vårdslöshet mätte du dä först

förekasta mig,, sade Qdd,, när du hade lem-

rat mig något att förvara dem uti-u Jag

vill lenina dig något dertiU, säger Ing;ald.>

En svart bock lät Ingjald slagla och draga

huden af med horn (och klöfvar); denna

önskade Odd att få af Ingjald, och det sked*
É

de så* Uti déss skinn sätter Odd sina pi-

lar och upphör ej fövr än det var fyldt

(och Ingjald ^atto en man till att bära det

efter honom). En boge lät han göra sig

dylik skapnad-.

Odds hvardagsdrägt var en röd skarla^

kanskappa; etc smalt bälte^ vackra strum-

por och skor^ samt guldspann om hufvu»

det.. (Sä var äfven Asmund klädd, men
han var vackrare och minre) Odd hadé

sitt pillcoger på ryggen och boge i handen

(när som heldst han gick någorstädes), och

hade inga andra vapen. Till alla män la-

de han godt i sina ord^ och af alla ansågs

han för en god man. (Ofta foro foster-

bröderna landet igenom) Det led nu sk
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en tid framåt, till dess Oåå var 12 och

Asnuind 15 år. Odd var dä sS stark, att

xnån funno, det honom näppeligen fattades

styrka till hvad han företog.
1

5 K A P I T L E T«

VBlvans. spådom^

En qvmna (enka) het Heid (Hleid)j
hon var völva och sejdqvinna, och genom
sin klokhet visste hon förut oskedda hän-

delser^ Hon for landet vida omkring i

gästning, hvartill bönderna inbjödo henne*

Hon föyespädde folk dess kommande öd©

samt årsvexten och andra saker. Hon ha-

de med sig 50 män, 15 svenner och 15 mör;

det var mycket röststarkt folk, ty mycket

qvädande skulle vara, der hon var. Det

bar en gäng sä till med hennes omfärd,

att hon. var i gästning uti Ingjalds grann-

skap. Det hände sig en morgon, att Ingjald

var tidigt uppe, och gick dit fosterbröder-

na lägo, väckte dem upp och sade: Jag

vill sända eder bort i dag, dit^ säger han»
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»om J gerna viHjen. Hvart? säger Oå3\

Ingjald sade: J skalen bjuda hit völvan till

gästning (alldenstund här är gästabud tilla^

gadt). Den färd kommer jag ej att företa-

ga, sade Odd, och lönar jag henne med o-

tack, om hon kommerj men jag skall fara

hvart annorstädes du vill sända mig. ^In-

gjald sade: Då skall du fara,, Asmund; öf-

ver dig rader Jag. Odd säger: jag skall'

göra något annat, som ej bättre täckes dig;

(än detta mig).

Nu fax Asmund sfelf femte ach bju-

der völvan till Berurjoder,. Hon mottog

bjudningen ganska väl och lofvade, att hon
skulle komma, och samma afton kommer
hon dit med^^hfila sitt sällskap. Ingjald gac

emot henne med mycUet folk och leder

henne' in i stugan^ och ämnas der ett präk-

tigt gille.. Odd var i lilla stuf^an och vil-

le ej visa sig för Heid, ej heller tala hen-

nes samvist i mat och dryck. Ingjald och

völvan (samtalades, att sejd skulle anstäl-

las första natten, och sa snart folket voro

iftättade,) lagades till stort sejd om natten.

Hon gick ut med sitt folk, så snart de an*

dra .gingo till sängs^ och arbetade med sitt

aejd»
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Följancie morgonen gick Tngiald for

Hejd att rådfcåga henne och sporde henne,

hilru sejd hade lyckats. Jag tror mig, sä-

ger hon, att hafva fatt underrättelse om
de saker, som dig vidkomma och J anli-

taden mig att utforska. Dä skall folket ski-

pas i säte, sade Ingjald, och en hvar ser-

skildt derifrån framträda att begära svar.'

Nu var så gjordt: Ingjald bonde frågade dä

först efter väderleken och vintern' och sva-

rade hon slikt som han frågade. Sedao

gick han fram för henne och sade: »u vill

jag veta hvad mig förestår. Ja, säger hon,

godt är det för dig att veta, det (väl var

att du kom hit; det kan jag säga dig, att)

du skall bo på Berurjoder till din ålderdom

3iied mycken (ära och) vördnad, och mån^e
det vara en glädje (heder) för dig och alla

dina vännerj derpä gar han bort. Då stod

Asmnnd upp och trädde fram till henne.
E)et är väl Asmund, säger hon, att da är

tömmen hit5 ty din väg ligger ö?ver vida

verlden, men icke matte du komma att dra^

gas njed hög ålder, dock hållas för den
^/^sta kämpe, hvart du dä kommer; Asmund
gär då till sitt säte, Sammaledes gick allt

f<iiket fram, och sade hon hvar och en

r
I
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hvad honom var förelagclt; och voro alla

väi tillfreds dermed. (Vidare talade hon

om årstiden och andra instundande hän«

delser. ) «^

Ingjald bonde tacttade henne för skt

besvär ( och sina spåsägner ); då sade völ-

van: hafva nu alla de många män, som ä-

rp här (i huset ), varit framme och frågat,

mig? logjald säger: jag tror^ att de nu va-

rit mangrannt framme. Men,, sade vblvan,.

hvad är det, som ligger under' fallen der

uppe i stugan? Jag tycker^ det rörer sig

(höres) stundom^ Odd kastar af sig fal*

len och sätter sig upp sägande: alldeles

ligtigt, det är en karl och den> som vill

att du strax tiger och alldeles icke plad-

drar om hvad mig föreslärj ty jag tror ej

pä hvad du sägerj hvaroin ickey^.sä stryker

jag dig öfver näsan med språten ( staken

som jag håller uti^ Hejd sade : icke frå-

gar jag efter ditt hot, ithy att ditt öde ic-

te bör hållas lönligt, utan skall jag tal^

derom och du skall höra derpåj och da

g^vad hon:

^ Du mig ej skr^mer^

Odd uti Joderl ^

r



meå eldade spljnten,

fast tvehändes gripenj

«aga-n luSnd* sannas

Bom völvsn säger;

fcon yet förut

aUas öden. )

Om du än far

fjerdar s§ breda,

e*) lider du öFver

vågor sä diupa,

sJ^önt öfver dig sjön

stormande ginge;

docU skall du brännas

§ Berurjoder

C Dig sfeall döda

giftfulle ormen )

glänsande ur gamla

Faxea hos.

Huggormen dig

skall hugga i foten,

( då du fullgammal

Höfding äc vorden )*

Nu återstår att säga 5ig, Odd! hvad

i^iåtte tycka om att veta: dig ar be-

Biacnd en mycket hiigre ålder än andra

^^^i du skall lefva hundrade år; du skall

^^^3 land ifrån land och anses för den feäc

^^ste n^an och den nÄoinkunnigaste, hvareet

du
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ån åa koiDmer: ditt heröm slall fara of.

ver h varje land, h vartill du anlanderj men
003 du fore än aldrig sa. långt, gkall du

jdock dö här å Berurjoder. En grå häst

6tår här på stallet med brokig ( Jöxottr

)

mabn: denne Faxes hös skall blifva din

bane. Odd sade: tala historier, du elaka-

ste kärring! Vid dessa orden spratt han

tipp och kastade spräten öfver hennes näsa»

så blodet flöt ned på marken. Hon ro-

pade och bad taga sina kläder; vill jag

som skyndsammast vara borta. Jag har

än aldrig kommit nagonstädes, der man

slagit mig, förr än här. ( Icke må du gö-

ra det, sade Ingjald; böter ligga för

allt) håll till godo tre nätters gästning hos

mig, såsom ämnadt var, och sedan ska^^

jag förära dig gåfvor. Då sade Heid: Jäpg

fram sådana gåfvor, som du behagar, för

denna manj men i stället skall jag bort

med mitt folk. Sa måste det vara, son^

hon villej men gåfvor tog hon af Ingj^^^

bonde och for sedan sin väg från gillet*
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4 Kapitxet.

Faxe dråpen.

Litet åereher beder Oåå Asmund gå med
sig: de g5 till Faxe, betsla honom och le-

da honom med sig uti en liten dal, ochr

gräfva en grop så djup, att den höll nästan

2;t}e manshöjder. 'Sedan släde ihjäl Faxe,

(kasta honom deruti och fylla sedan gro*

pen ). ' Fosterbröderna vältra sedermera

deröfver de största stenar, som de förmåd*

de, och bufo grus och sand omkring hvar-

je sten. Ändtligen uppkastade de en hög

deröfver och (efter förrättad^ arbete ) sad«

Odd: ( Döt låter jag vara sagdt, att troll

måtte ega del uti^ om han uppkommer,

och hoppas ) jag nu hafva tillintetgjort

den odets bestämmelse, att Faxe skulle var-

da min banej derpå foro de hem. '

H
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i

Oåå% bortresa frän Ingjald till Rafnhtä*

ISFågon tid derefter kommer Odd tiH tölå

tned Ingjald och ordar så: Jag vill, att dil

lemnar mig skepp. Ingjald säger: hvad er»,

nar du nu företaga? Odd säger^ jag tänkef

fara bort hädan från Berurjoder. Ingiald

sade: hvad for män skola fara med dig?

Vi -bägge, Asnutnd och jag, svarade Odd*

Ingjald sade: blott eh liten tid vill jag, att

J aren borta. Odd säger: aldrig skola vi

återkomma. Ingjald sade: du kommer då

att göra hvad jag tycker minst om. Der-

af, svafäde Odd, gjorde du dig förtjent, dä

du bjöd hit völvan. Så ma få vara, som
han vill, jsvairade Ingjald.

Öérpa laga fosterbröderna sig till sirt'

resa. Ingjald lemnade dem ett tolfårigt

lustFartyg och utrustar dem till alla delar*

väl fran sig; sedan bjitda de Ingjald far-

val, (gä till skeppetj draga det fram ) och

ro ifrän land; då spörjer Astnund, hvart dö

skulle taga vägen. Odd sade: hem till si-

ti2k 'namnkunniga fränder i Rafnista. Och

»är de kommo utom öarna, mälte Odds



svar blir vår fär3, om vi stola ro hela

Vägen; mi månde jag få röna, om jag har-

x^agot af vår ättlycka. ( Det är mig sagdt,

att Kettil Häng spänntupp segel i lugnet.)

Min fader Gnm har god vind, hvart han
vill segla. Derpå hissade de segel och, så

snart de hade Upphnndit seglen, uppkom erl

dén bästa vind, och förde byr och en gyn-
»lande vind dem norr St Halogaland, och
lade de i land vid Rafnistaj sedan gingö
^e hem till byn. Odd hade sitt pilkoger

pä ryggen och bogen i hand<?n, och As-

*^und hadö sina vapen.

( När de kommo fram, stod en mail

^te, som helsade dem och sporde efter de-

^^s namn. Det kommer dig icke vid, sva-

^^å^ Odd, och frågade, om Grim vore hem-
^^^a- Mannen svarade, att sä var. Odd
^^de: bed hotiom komma ut. Mannen.

in och berättade, att tvänne män vo-

ankomne, som budo, att du skulle kom»
ut till dem. Hvarföre villja de ej gå
frågade Grim, och bed du dem gå in^

^^nnen gick ut och urättade sitt ärende.

skall gå in om igen, sade Odd, och
^^^g honom, att han kommer ut och råkar
^^s» Mannen in och framförde det för sin
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husbonde. GrJm frågaiJe, huru åessa nian

sågo ut. De äro vackra till utseendfet, sa-

de mannen, och stora till vexten, och har

den ene en stor bälg på ryggen, Såsona

du beskrifver dessa män, sade Grim, inåsta

Odd och Asmund vara anlände. ) Nät
' Grim så fick sann underrättelse om deras

ankomst, gick han emot dem med alla si-

na huskarlar, ( mottog dem väl ) och bjöd

dem vara hos sig.

Sedan de hade satt sig ned, sporåe

Odd dem efter sina fränder Gudmund och

Sigurd. Sådan var deras frändskap, att

Gudmund var Odds broder och tu år, yn-

gre, men Sigurd var Grims systerson och

voro vackra karlar till utseendet och bäg*

ge några de raskaste man. De ligga h?'**

npvdan under 6d, sade Grim, och erna da

sig till Bjarmaland. Dem vill jag råka,

sade Odd. Men jag ville, sade Grim, att

du blefve här qvar i vinter. Dem vill ;0g

först träffa, sade Odd. Så skall det då fä

vara, svarade Grim.

Grim följde med Odd och Asmund

nordan under öu, der Gudmund och ba^^

sällskap lågo med Qine skepp- Odd 1^*"

kalla dem på land^ de mottogo honom tn^^
i

" /

!

T
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fagnaä och lät liati det sig väl beTiaga och

Xfiågade: hvart ernen J ställa eder färd?

Till Bjarmaland, svarade Gudmund. Odd)

sade: Så är nu saken beskaffad, att vi bäg-

ge fosterbröder villja begifva oss på fäxda

tned eder. Icke må det nu för denna gån-

gen så vara, sade Gudn^und3 vi äro nu fär-

dige att segla ochhafva gjortbolag tillsamdiaa

•både, med mat och dryck och andra sakerj

vi ma nu ej dväljas med att sfeipa det ann

'Korlunda, utan du, broder! skall fara mecl

oss nästa sommar. Det är ganska väl ta-

ladt, broder ! sade, Odd; men det kan hän-

da, att jag ej behöfver att ega skepp un-

der eder till nästa sommar. Gudmund sa-

de; icke får du nu fara med oss denna gan-

-gen. Icke heller skall jag, säger Odd, be-

dja derom mera; (och efter så taladt skil-

des de åt ). Odd vändrer om igen hem med
sm fader; Grim skipar Odd jemte sig £

öndvegi och Asmund dernäst. All möjlig-

välvillja visades af Grim, och Lopiäna, hus^

tiiodern, fägnar dem serdeles väl: .suto dö

så der i det yppersta gästabud.

L

\
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6 K A P I T t E,'T.

Gudmunds druiti^
I

är att förtälja om Gu3mun3 och SU
gurd; de lågo ( nordan under ön ) en half

månad och kunde ej afsegla. Det hände

en natt, att Gudmund låt ganska illa i söm-

nen. Och radlade männen, om man skulle

väcka honom. Sigurd sade» att han skulle

få drömma i fred; derpå vaknar han. Si-

gurd sade: hvad drömde du, frändéS när

du lät så illa? Jag drömde det, sade Gud-

niund^ att vi lågo här under ön med tvän-

ne skepp, men att jag sag en hvit björn

ligga i ring omkring ön Rafnista, och att

djurets svans och hufvud möttes åt här på

skeppen. Det var så grymt, att Jag slikt

aldrig sett; alla håren stodo framåt på dju-

ret, och tycktes mig, som det skulle räcka

ut på skeppet och sänka det ( men i det

'samma vaknade jag; nu vill jag, att du ty-

der drömmen )* Sigurd sade: det är lätt

att se, att detta djur är vår fräade Odds

fylgia och den ulfhug, som han har till oss}

och är det min förmodan, att vi ej komm^
härifrån utan han är med oss. Hvad ståi'
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t)ss 3ä till raäa ? säger Gu3mun3. Jö, sa*

de Sigurd: att rnied allt allvar bjuda hon*
om att fara med. Nu torde haij, sade

Gudmund, ej villja fara med osä, Sigurd

sade: då skola vi gifva honom det ena

skeppet ( snarare, än resa honom förutan ).

Detta stadfästades dem imellan: de fara na
i land> gå till Odd och bjuda honom fara

^ed sigv Odd (svarade dem med ett tvärt

^ej och ) sade sig nu ej villja fara. De sä-

då: heldre än du skulle ej fara med ossj

Villja vi gifva dig det ena skeppet och he-
' 4a dess utrustning. Da, sade ödd, skall jag

I

5fåra med eder^ och är jag nu alldeles

^Kapitlet.

Ödd fäi' pilajiie Guscs-n^t,

^^u. följer Grim denl till skeppen och Vid

«kilsa, essän sade han till Odd: här äro

^ägi^a kostbarheter, frände! Dem vill jag»

"^ger han, gifva dig, det är tre pilar; men
öga hamn och heta Guses-siöt: dem
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' vann jag af Finna Konvmgen Guse* De
sljola af sig sjelfra fara tillbaka på bog-

strängen, och allt skola åe träffa, hvarpä

med dem skjutes ( ty de äro dverga smi-

de ). Odd mottog pilarna och betraktade

dem, och tyckte serdeles väl om dessa skjut-

redskap, ty dfe hade gyllne rör. Han sade:

mänga goda gåfvor har jag fått. Fader!

men inga dem jag anser jemngoda med
dessaj och haf du, Fader! mycken tack

derföre.

8 K A P I T L£ T.

Plundring i Finnmarken»

Efter detta skiljas de St: Grim vänder

hem, och Odd går ut å skeppet; han kal-

lar sedan på sina män, beder dem lyft*

' ankar och "draga sig undan ön med bateii*

De göra sä, och derpå bad han dem his^*

aegel; Grim och Sigurd göra så. De -Ö"'

go dä vind, och seglade sä i en fart nott

åt Finnmarken och lågo der öfver nat"

ten för ankar. Uppe' å landet voro
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w^änga små Icojor ( Finnhyddor ). Om
Uiorgonen gå Gudmund och Sigurd ifrån

sina skepp upp ä land; de sprungo in i

Jsojorna och röfvade* från Finnskorna; ty

f^innarne voro icke hemma. Qv^innorna

fördraga detta illa och skrika högeligen.

Pä Odds skepp omtalades, att man ville

gä i land; men Odd sade det ej skulle ske.

•När Gudmund och Sigurd om qvällen bom-

till skeppen, sade Odd: Gudmund! haf-

^en J varit i land i dag? Ja visst, svarade

^enne, och fann jag mycket nöje i att gä-

[

^ta hos Finngummorna, och torde du vill-

)a följa oss i morgon. Långt derifrån, sä-

ger Odd; jag ser ingen ära uti att plundra

*lv^innor, och lären J af dem väl få betal-

iiiug för edert omak; men jag vill segla

*ti'ax i morgon.

h

Bjannalands • Resaru

J-^u göra de så: det är dock intet berjit-

*adt om deras färd förr än de kommo till

/



Biarmaland och höllo npp txieå sina stepp

i Dvina floden^ (Många holmar ligga i

iloden: de kasta der ankar under ett näs»

som sträcker sig utifrån fasta landet.)

Men som de voro anlände, fick landsfol-

ket strax kunskap derom : dä sändes män
dem till mötes, och frid blef fastställd pä
en half niånadi tid till köpstämma.. Land^-

folket kom dä ned till dem med alla slag&

gråverk, och fingo alla män^ som hade nå*
got att med fara» fulU opp' af gods för si-

na varor* Men när denna tiden var förli-^

den, uppsades friden: dä lade Odd med sitt

sällskap ut i åen för ankare (um streingi)-.

Men när natten inbröt,
( fingo Odd och

hans män se det tilldraga sig uppe ^

landet, att folk kom fram ur skogen och

samlades på ett ställe. Då sade Odd ; hvad
menar du, Gudmund! detta är för en folk"

samling? Icke vet jag det» säger Gudmund;
eller hvad menar dii, Odd! Jag tror, säg^^
Odd, att här mätte anställas nä^ot stoft

offer elbr ock drickas arf-öl; och ) sada

Odd till sina män: hvad råd villjen J «^

taga? DerötVer bjödo de honom rada..

skola vi bägge, Asmund och jag, ro ti'*

landa och söka uyiiierrättelse derotu.
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gjor3e så; och när äe tommo i lanfl, gin-

go de i marken, der sågo de för sig en

stor byggning5 det var da redan mycket

mörkt. De gingo till stugudörren, (stad-

gade der och äågo margfalldsga ting, och

var der mycket folk skipadt å bägge si- •

dor; och Stod, ett stort skaftkäril borta vjd

dörren ). De sägo därinne var sä ljust,

att ingenstädes föll någon skugga ( utom

der grepakärilet stod); folksamlingen var

stor derinne, ä*fven som malro och dric-

kande. Dä sade Odd: förstår du här nä«

got folkets tal? Icke mer än fogelqvitter^

säger Asmund; eller hvad åtskiljer du der-

af? Se mätte du väl, sade Odd, att en man
skänker uti för bSda bänkarna; och kom-

- mer det mig sä före, säger Odd, som den-

ne skulle kunna Norräna språket. Nu skall

du bidaj medan jag gar in, Asmund gör

nu så*

Odd är nu inkommen och står vid

skäokebordet: det stod borta vid dörren^

der var ock mesta skuggan, Skänkesven«

nen kom strax dit: Odd fattar uti honom
' och kastade honom pä skuldrorna: skän^»

kesvennen skrek dervid högt och ropade^

ftU trollen togo hononia Bjarmerne spria»
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ga nu upp ocTi fatta uti skäniesvennenj
men Odd bar honom med sig och tom sä
iit, och skilde sig ifrån dem. Odd och
Asmund drogo »ig sedan undan med mun.^
skänken och ned till skeppen.. Odd sattQ

honom jemte sig och sporde honom om
tidningar; men munskänken teg.. Odd sa-
de dä: här ära tvänne villkor för händer;
att da svarar mig. ty jag vet du kan Nor*
xäna språket, eller ock skall jag sluta dig
i jern. Skänkesvennen sade? hvad är det
du vill veta? Odd sade; af hvad ätt är du 2^

eller huru länge har du varit här? Jag
har varit här i 7 vintrar, sade skänkesven*
»en, och är Norrman (Norrän) till bör-,

den. ( Huru har da. funnit dig der, frä-.

gade Odd. Sa godt, svarade hafa, som ald?.

3ra varat) Hv^art anvisar du oss nu, sadei-

Odd, att förvärfva gods?.(Här nordaa för.

näset) Uppe vid Dv^ina floden, sade skäa-
Icesven-nen,. der standar en hög, sammanbu-'
ren af mull och skära silfverpenningar; dit
skola bäras göpner af silfv^er och göpner
af muU efter hvarje man^ som dör, och Ii--

Icaledes för dem, som komm^ till verlden*.

( Det är det vämta^ S091 kan hända Bjar-
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wieriaa, om deruti grafves; och är högen e|

långt härifrån )

Odd „sade: nu slcole*n J, broder Gud-

ttiund! säger han, mad edra skeppare faia

1 land och till högen i natt efter mannens
anvisning; men jag vill taga vara på skep- .

pen och skänkesveunen med mina män.
De göra nu sa. De fara nu och komma
till högen, cch binda sig der bördor, ty

penningar felades icke; och så snart de vo*

färdige, foro de till skeppen. Odd läe

^äl öfv^er deras färd, de taga nu emot skän-

l^esvennen. Odd sade: vaken nu troget öf-

^er hononj; ty hans ögon stå jemt åt land,
h

Som han funne det der ej sä alldeles obe-

^^gl^gt> som han låter till. Odd och hans

'^iän fara nu till lands och sedan till hö-

gen. Nu hålja Gudmund och Sigurd vård
,

^iver skeppen5 de sätta sbänkesvennen i-

niellan sig, taga nti och sålla silfret. Men
när de det minst förmodade, slänger skän-

^esvennen sig om och kastar sig öfver bord
^ch begifver sig strax till lands. Gudmund
-loper T^ipp, griper ett kafitsp|ut och sk^u-

efter honom — det träffar skänkesven-

i vaden, och dermed skiljas de ät, och

*
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t

H

var skänkesvejinen strax pä landet och i

skogen,

I

10 K A P I T X. E

r

Odds i^ädplägning^

^Tu kommer att förtäljas om Odds färd?

jiär sällskapet l^om till högen, sade Odd:

nu skola vi laga oss bördor, hvar efter sitt

styrka, dock ej större än att vi med lätt-

het kunna gå var gilla gang. .Det' var i

första daggryningen som d§ voro färdige}

de begåfvo sig nu ned åt floden^ der ut-

sköt ett näs pH ena sidan* Då de hade

gått en stund, sade Odd: hvad fien J fov

händelser? Vise ingenting, sade Asmundj.

eller hvad ser du? Jag ser dem, sade Odda

som oss äro obehöfliga; en stor folkskara

framkommer ur skogen* Det är min föf

xnodan, säger Odd, att skänkesvennen ä'^

vorden lös från Gudmund och Sigurd, och

månde han hafva burit Bjarmerna undei^'

rättelse om var färd, Asmund sade: hva^

är nu till råda? J skolen, sade Odd, drag^^

eäev fram ät floden, och uppställa ede^
r
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tvärs öfver äetta näs, som sijuter ut i flo*

den, och lägga goäset bakom eder. De
göra sä.. Oåå, vände ona tillbaka in i sko*

gen och högg sig en stor klubba; sedan

gick han till sina mäni, Derpä tågar en

felkskara emot dem, och igenkänner Odd
skänkesvennen i spetsen för dem. Odd
ordvexlade med honom och sade: hvarfö-

re anförer du nu på den sidan? Munskän-

ken säger: jag sade Bjarmerna ©dra före»

tag. Odd fortfor: hvad likar dem nu? Det

villja, sade munskänken ännu hafva köp^

stämma med eder. Hurudan då? sade Odd,
*

Munskänken sade: de villja skifta vapen

med eder, Icke villja vi det,, säger Odd"

Då skplen sade munskänken, värja edert

gods och lif3 men vi skola försöka. Skall

så ske» säger Odd. Da sade Odd till sina

män: J skolen noga taga vara att, då nä«.

gon af vårt folk faller, I då strax tagen en.

livar död och kasten honom ut i flodenj

ty då månde de åstadkomma något trolU

skap i vart led, om de nä någon af väia

äödav
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iiKapitt^et.

Sl^g TTieä Bjarrnerna, -

Bjarmerne göra äerpå hårdt anfallj i ået

samma löper Odd fram med klubban och

slår å bada sidor sä hardt, att allt viker

undan, men en mängd föll pä stället. As-

mund följde honom serdeles käckt. Stri-

den var både hård och lång, men utföll

så, att Bjarmerne flydde, och en otalig

mängd hade stupat. Odd förföljde de fly-

ende och drap allt, det han nådde, vände

sedan åter till sina män och bad dem go-.

ra börde^kiTte; lemnom efter mullen, och

lastom oss med goda gripar och vapen-

Så gjorde de, foro nu sedan till skeppen,

och när de kommo dit, voro skeppen bor-

ta, Odd sade: hvad är nu till råda? As-

mund bad honom slikt förése. Odd sade:

Gudmunds och Sigurds företag är till båda

likt, antingen måtte de hafva dragit sig

undan i säkerhet eller ock bedragit oss

mer än vi tro. Det måtte väl icke vara,

säger Asmund. Det skall jag snart utröna,

sade Odd, och begaf sig till skogs, klättra-

de upp i ett träd och kindade eld uppe

1
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i grenarne, att lagan stod högt i luften.

Då fingo se två båtar ro till lancls; åe

igenkände dera sina män, och vardt ett

gladt möte mellan dessa fränder.

12 Kapitlet.

Resan frän Sjarmaland»

^N^ii gtego de pä sina skepp och hdtlo

clerifrån med sitt härfång. Det är nu icke

förmäldt något om deras färd, förr än de

Icommo vid Finnmarken^ och på samma
ställe, der de förut hade legat (och gjort

stort härrän hos Finnarna, hvilka ock tyck-

te sig cga att hämnas ä fosterbröderna;

och gjorde Finnarna ett stort oväder emot

dem ).

Och då de hade legat der en natt.

Vakna de vid det de böra ett stort brak

Och stormväder, så att de aldrig hört slikt

forr. Odd spörjer dä Gudmund och Sigurd^

hvad detta månde betyda. När de höllo

pä att tala detta, kom ett annat ännu stör-

brak, och knappt var detta förbi, förr

det tredje, som var det starkaste, kom.
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Hvaä tror dn, broder Ödd! säger Gudtntinä,,

att detta skall betyda? Odd sade: jag hat

hört sägas det, att två vindar uppkomma
på en gång i luften och fara mot hvaran-

dra5 samt att när de sammanstöta, uppkom-

ma stora brak. Nu mätte vi bafva all la-

ga oss till, såsom månde något starkt vä-

der komma, och måtte Finnartie gorä edeir

oväder, för det J plundraden dem. Nil

gorä de en mellanvägg å skeppen och för-

bereda sig med allt hvad de kunna, efteif

Odds föreskrift., Derpå lyfta de ankar i

hast, och strax kom stormen; de lagade om
allt, det starkaste de kunJe; men vindert

låg sa starkt pa, att de nödgades vräka dit
;

de aldraminst ville, och kunde ej arbeta

iiog deremot^ de förmådde ej annat än blott

hålla undan, men alla öste, som del vid-

tommo: sä vräktes de i lO samfäldta dygn^

och var det så vida kommet, att skeppen

skulle remna ända längs igenomj då ropa.

de Gudmund frän sitt skepp till Odd och

sade: hvad råd är nu att laga? det enda

a:adet, sade Odd, ar att kast-a allt Finnskrä-

pel öfver bord, som j hafven tagit fräö

Finnskorna, ty det är min förmodan, al^^

värt oväder ej förr stillas, än det är öfve£^
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^ord. Gudmund sade; det armin mening,
ött vädret blir ej bättre för det, éllerhvad

tan det komma dem till för nytta, om
det än kastas öfver bord? Låt du dem

.
sjelfva sörja för det, säger Odd. Detta

göra de nu, åe bryta upp Finnrofvet och
Ilasta det öfver bord; och så snart varor-

komma öfver bord, vräkas de utmed
skeppet, till dess de komma i en packa,

Och fara sedan med flygande fart mot vä-

dret, så att de i en hast voro ur ögnasig-

Samma dag som detta var vidgjordt,

skingras dimman och sjögången stilla», och

^^tet derefter se de land3 då Voro ock dö

fleste män allt för uttröttade till allt bi*

trade, utom fränderna. Asmund var alU

^id näst Odd om allt biträde i hvarje fä»

hvaruti de voro stadde»

15 KAFITLEf.

Odds Ijdrnjagt

I^e samtala nu om hvad detta månde vå

för ett land. Odd sade: efter hvad jaj
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törmo^ar, lära vi vara längt norr i verl*"

^en, och efter visa mäns sägen tyckes det

likna sig, som vore det Risalandj uien

vara män äro sä trötte, att oss synes ej

annat råd, än att söka land och hvila ut,

hvar heldst det nu kan förefalla. Der-

lägga de åt land^ och sträckte sig emot

dem etc näs eller en stor ö. Odd bad dä

lä^ga till med skeppenj der var god hamn
och stor skog; å landet. (De taga nu land;

men icke är förtäljdt, huru länge de varit

ute; de Lära sedan sina saker af skeppenj

Odd gaf da det rådet, att draga upp sina

skepp och laga väl om dem; sedan gjorde

de sig en hydda, ) och när de hade upp*

slagit tält, säger Ödd, att de skulle ro ut

med land och lära känna, huru det vair

heskafFadt. De göra så: de fingo se, att

det var en stor, födorik och obebyggd ö?

d£r voro mänga djur i skogarna, och måo*

ga hvalfiskar och skälar vid ön, samt io?r

lar; derpå fara de till sitt ressällskap. OcI<l

bad sina män vara varsamma om sig; vak^

skola 12 män hvarje natt på ön, men vx

skola skaffa uppehälle af jagt och vedei'*

qvicka eder iså godt vi förmåj de gö*^^
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Det var en dag som åe foro ut i mar-
gen, att de fingo se en stor sliogsbjörn.

^iå lade pil på sträncr, sköt pi dmret ocli

sköt ej miste, och drypa de så björnen,

^dd lät uppstoppa huden och uppspjelka
^en, så att han kunde skjuU fram ut igen-
om munnen, tshuru han stod bakefter; haa
Jät ock lägga en stenflisa i munnen, så att

^erpä eld kunde underhållas; sedan lät han
satta denna björn pä en stor och kal klip-
pa, gom låg under land, och vände den
öiot fasta landet. Odd hade mycket nöje
pa ön. De dvaldes nu der en tid bortåt;
de sågo folk på landet, ehuru likräl myc
^€^t sparsamt och sällan3 men stort var detp

5ä de förstodo, att det var Resår*

14 Kapitlet.

Oåi och Gnejp*

^et timade en dag sent om en aftonstund.

^ de voro ute att se hvad som tilldroc'

®*S ^ fasta landet, attZVesorne ( eo stor sl»a«

9



ra och ganska stort folk ) samlades i myc-

kenhet pa ett näs innan för sundet ( men
en del af folket var ganska smått. Hvad
tror dit, brödet Ödd! säger Gudmund, att

detta folk gkall företaga? Icke vet jag det,

säger Odd; men ^et vill jag våga, att ifarä

till jfasU landet, och få veta hvad der ta-

las )• Jag är nyfiken att fä veta hvad det-

ta stora folk har för händer, och vill jag,

Asmund! att vi ro in öfver sundet med en

båt som sagteligast. De göra så; och som
de komma in under näset, hvila de på

årorna och lyssna till (folkets tal). Dé

hörde då, alt Resen (som var flockens föl'-

man ) tog till att brumma med hög röst:

J veten, sägeir han, att några skäggbarn äro

ankomne till vår ö, och dräpa våra björnai:

och annat vildt: nu stämde jag eder hitf

att vi skola rådlägga om att bringa dem

om lifvet. Nu, alldenstundj såsom J väl

kännen, det icke är åsämdt iliellan oss och

min broder Biolve (Bölve), utan är O"

fred, så får jag lemnä blott en liten upp-

märksamhet åt dylikt som detta. Nu
här en gullring, denna vill jag gifva åt

den, som vill fara och ödelägga dessa skagg-

barn. Det se de nu, att der uppreste
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en qvinna, om hon må qvinna Icallae; hon
sade: (Vi qvinnor äro måna om lysande

prydnad och lättrörde, och ) pUgtiga äro

Vi, Resa-Konung Bade! att utföra din salc,

aldra heldst dä du bjuder slikt: nu skall

jag fara denna färd, om du vilL Han sä-

ger: väl är det bestäldt, Fru Gnejp! dä
du månde fara ärendet. Men sen J, att

här äro tu skäggbarn å båten under ber-

get och lyssna pä oss? Nu skall jag skic-

ka dem en sändning. I samma stund se

Ödd och Asmund, att en sten flyger och
syftar at dem. Odd sade, att de skulle med
det skyndsammaste laga sig undan med
båten^ och sä göra de. Litet derefter kom
6n annan och for sammaledes*; den tredje

for sä fort, att de förundrade sig deröfver.

Och denna gjorde vid dem ett stort fall.

Odd sade: nu månde vi ro ut till ön, och
*

ae gora sa»

( Nu foro Odd och Asmund hem äter

t>ch &ade de tidningar^ som de hade fält

^öra; men hastigare än de förmodade fin-

de se, att en qvinna, om hon (Jvinna

kallas, kommer innan från fasta landet

^t till ön ). Hon var i skinnkjortel, och

ttQrvuxen3 hon såg dem tå elak x\t, att de
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aldrig sett någon varelse Iiennes like: en

stor jernstaf hade hon i handen. (Hon-
gick till skeppen och tog i båda stammar^

na och skakade dem så hår^t, att man
tyckte, hon skulle söndermala dem. Sedan

gick hon npp a ön:) Odd gick nu fram

pä berget, der björnen stod, och tände upp

eld i munnen på djuret, och sköt f^edan

€n pil igenom djuret och mot trollkonan.

Hon hörde hvinet och såg då pilen^ tog

emot med handlofven, och det bet ej mer

derpå än på en sten. Än bättre månde
behöfvas, säger hon. Odd söker nu upp

sina Gusespilar, och afskjater en af dem,

såsom den förre; hon tog emot med han-

flen, men pilen flög igenom handlnfven in

i ögat och ut i nacken, och sedan äter pä

bogstrangen. Detta var mig besynnerligt,

sade hon, men icke desto minre skall jag

fram omsider, Odd skjöt återigen Guses-

nöt, och gick det sammaledes. Gnejp sade;

nu lär det bli bäst att vända tillbaka, och

hade det varit bättre tillförne. Nu vän-

der hon om, och tycka de henne fara ej

annorlunda betald än som kunde vara att

förmodaj och är hon nu blind på båda ö-

gonen*
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Odd får tillnamnet Orvar Odd,

sade: nu vill jag, Asmuncl! att vi

l>ägge skola ro till lands, och vill jag för-

nimma, hvar Guejp 'ix hemma. Asmund
höd honom råda; de rodde nu till lands

Och sågo, att Gneip höll vindan till fjells.

Odd hade sin boge och pilkoger, och As»

niund sina vapen. De foro långt och sat-

te efter ända upp i fjellet: de fingo då se,

hvareat eld brann uti en håla i fjellet, och
dit åt sökte de; och när de komtno dit,

sågo de> att der var en stor kittel på el-

den: der var ljust i klippéhålan aE elden

,

Daen mörkt (för de inneboende) att se ut:

der suto många trollkonor på bägge hän-

^avne, en fiende (d^lgr),. icke liten,, satt

der i öndvegi, det var en trollknnnig

(hundvis) J.>tun och en trollkärriög der

l^uite honom: de tyckte sig aldrig sett nå-

dylika vättar. Han var (mycket lu-

och ) svart öfver allt utom ögon och
*3nder, som voro hvita, hani; näsa var .stor
och krokig, och böjdes änd* ned för mun-
*^®«5 läpparns voro såsom Ud torfvor^ dera
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nedra häng3e r\eå at IiaTcan och åen öfre

drogs upp under näsan; hans hår var grofc

som fxakgälar och föll ned öfver hela brö-

stet. Hans ögon voro som tvanne vatten-

Icärl^ sagdt är om dessa båda hjon, huru-

dana de andra voro, Jotnen tog då till

orda: hvar är vår tjenare Hard hös? Hvar-

före kommer ej mat framför oss? Nu är

jag, säger denne, kommen hit, och har att

förtälja dig en hård tidning, Hvad kan det

vara? frågar Jotnen. Jo» säger Hardhös,

fitt din dotter Gne)p är återkommen och

jiu blind på båda ögonen, samt skjuten

med tvanne pilan Det kunde hon vänta

sig, säger Jotnen; hon tog sig för mycket

före, då hon skulle döda Odd och hans

sällskap; men sä mycket har hon dock vid-

gjort till att döda Odd, att vi ( se, det vi )

ei mägta det åstadkomma, ty honom är

ämnad en långt högre ålder, än andra män.

Jag vet ock, att Finnarne hafva sändt dem

hit, och ville, att vi skilde dem vid lif-

vet; men ithy att vi det ej mägta, så må-

ste jag gifva dem vind hädan, icke minre

än Finnarne gäfvo dem hit; men föx: det

Odd har skjutit min dotter med pilarne

Gusesnöt, månde jag gifva honom naain
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pcK talla honom Orvar- 033 (3. a. P£-

le-Odcl). Då sade Odd: gif du, aldraela-

iaste varelse vind! tager så en af Gvises-

DÖten och skjuter åt honoiD; men han hur

j^vinet och slog som hårdast emot^ men
pilen träffade i ögat och for sedan under

trollkonans ena hand och. ut under den

gndra. Hon sprang upp härvid, angrep

Uiunskänken och ristade honom med håret;

(Jotnen rusar på trollen, samt trollbarneri

och dödar mänga af demj ) då rusade alla

ovättarne upp, från båda bänkarna och

i)jelpte dem bägge, ( och vändes då myc-
ket upp, som annars var ned: ) det må man
saga, att der var ett förfärligt uppträde^.

Fosterbröderna fara mi sina. färde tillbaka

till sitt sällskap. Gudmund emottager dem
ganska vÄl och frågar dem, hvar ds va-.

' 3^it som längst. Då qvad Odd:

Jag r§(3de att gS:

med Guses-nöten

dit ocb imellan

berget ocb ön:

En trollqvinna jag

fikiöt uti ogat,

juen bergfrun

fraiximaa i bröstet.
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Det tun^e jag väl tanta, saJe GuJ-

miind, att du månde haFt något för hi;n-

der, efter som du var så länge borta; ti»

made eljest något i din färd? frågade Gud-

mund. Namn blef mig gifvct^ säger Odjdv

och så qvad han:

Det namn \ag ^lå ficTs^

som jag viile hafva^.

när mig jättinnor

nämnde ur fjelleD

ocb sade sig erna

Örvau-Odd
fort hädan förära

en tillbörlig fart.

Vind BX oss bäriFråh lofvad, säger

Odd, och, såsom mig förtnäldt är, hvar-

Jten minre eller mildare än den Finnarne

gåfvo oss hit* men likväl skola vj laga oss

härifrån. De göra sa, och laga sig till,

det försigtigaste de tunna, och sedan läg-

ga de från land; och strax sticker upp en

dylik storm, eller nästan häftigare än till-

förne. Det svara vädrets häftighet for-

stärktes af snöfjuk och hon, som htfol']^^

jstormén, sä att hyarje f inslagen ) böJja

stadnade der den kom; men genom out-

tröttligt arbete iskyddad§ de både sig ocfe
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Sina farkoster, pa sä sätt att äe i hela lo

tlygn alltjemt arbetacle meå vattenösnin-

pen, både dagar och nätter. Genom denna

folkets ihärdighet och Odds öde, att hon-

om var en än högre ålder bestämd, lycka-

des det dem alt komma ur hafvet, och

anlända åter vid Finnmarfeen (Finnland):

der lade de i hamn och hvilade.

Sedermera är intet förmäldt om deras

färd; förr än de kommo hem till Rafnistfl,

och var då långt lidet på vintern, Grim

var ganska glad öfver deras hemkomst och

tycktes haf^^a fått dem äter frän Hel, och

hjöd Odd till sig med allt sitt manskap

öfver vintern: Odd emottog det; suto de

sä der öfver den vintern.

Odd blef sä berömd af denna färd, att

in^en då tycktes sa farit i mannaminne

C både for de i Bjarmaland förvärfvade

skatter och andra stora bedrifter ), Allt

gods, som de fingo på denna färd, gåfvo de

*in fadet Grim. Der voro stora dryckes-

gillen om vintern och mycken glädje3 Gnm
Jieaiötte dera med myclsen gästfrihet.
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li6] R A P I T L E T?i. .

Slag med FiUngeii. Halfåan»

]Vlen när nu vintern, begynte lida, fråga^

Odd sin frände Gudnuind, hvad de yille;

företaga. Deruti månde du, sade Gud-

mund, finna pl råd för oss. Viking yill:

jag då tillstyrka, sade Odd. De svarade «ig;

dertill yara färdiga. Något derefter tala-

des. Odd och Gri.ni vid, och sade Odd till

sin fader, att han ville laga, sig i härnad:

jag vill, säger han, att du lemnar mig tre,

slcepp. Grim sade, att de skulle vara till-

reds. Sedan lagade fräuderoa
,
sig färdige

och valde sig folk ur Halo galand och

Nömmedalen, det raska Jte der var, ty

alla dem de näamde ville gerna följa deoi»

och när de voro färdiga, sade Odd: nu
vill jag, fader, att du visar någorstädes

till viking, som du tycker kunna höfva

oss. Grim sade: Ep viking heter H alf-

dan, son af Konung Roe i Uplanden: den-

ne ligger som oftast öster vid Elfva skärj

han har 30 skepp och är sjelf den käcka-

s^te man. Odd sade sin fader skola hafva

lack härföre; ty nu ser jag, säger han, att

1
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An tyckes finna någon manlighet hos oss,

när ån visar oss mot 50 skepp med 5.

Efter detta skildes Odi vid sin fader, och

bröderna höllo (från Norge) öster utmed
Jandtt; det är intet förniäldt om deras färd,

förr än de komma öster ut vid Eifva skär

och lade der in i hamn. Der äro. många
öar, tnen litet bebyggde.

När Odds sällskap hade slagit upp si-

»a tält och lagat om sig, rodde Odd bort

ttied lå män^ man blef snart varse^ hvarest

vikingarne lågo, och midt i flottan var ett

fitort drakskepp, prunkande med förgyldta

drakhurvuden och med utbyggd gallion of-

van vattnet. Dä ropar Odd och fiågar,

hrem som rådde för detta folk? En man
öppnar på tältfogningarne å drakskeppet

och svarar: han heter Halfdan, men hvem
är som frågar? Odd sade sitt namn. For

du till Bjarmaland fdrliden sommar? frågar

Halfdan. Jag var der, säger Odd. Hvad
är ditt ärende hit? frågar Halfdan, Odd
Svarar : Haleygarne, mina fränder, tycka,

3tt du plundrar dem; nu väntar jag, att

^©n ene af oss icke skall berätta tldningar-

*ie ( och månde jag fresta, hvilken af oss

är större man för sig). Huru många skepp

\
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har du? frågade Halfdan. Vi Bafva tre

fitepp, svarar Odd, (alla stora) och hun^
drade man ä hvarje, och skall ja^ tomms
dig till mötes här i morg^>n. Halfdan sa-

de: visst äiias du med mycken dumdristig-
het; mew nog mä vi sofva i godan ro för
den skulL

Odd ror nu å£er till sina män och sä-
ger dem,* huru det var tillstäldt, och sko-
la vi nu, säger han, ntryniaia värt gods från-

skeppen och upp ä land, och bära dit ste»
i stället; sedan skola vi hugga 4 qvi^tiga
träd af marken och bära pä våra skeppa
det skall vara vara stegar tif] drakskeppet..
De gjorde sä, som Odd sade dem Jöre;,
och när de voro färdige, sade Odd: Gud-
mund och Sigurd ! J skolen med edert skepp
lägga an på drakskeppets ena bord, och As-
nuind och jag pä det andra. De ro nu
sagteliga dit; skeppen lägo vidt omkring i

hamnen. Odd och Gudmund ro nu n hvar
sin sida af drakskeppet, och ( visste vi-
kingarne deraf, förr än de vältat fram .tora
tran a bada borden, och ) strax följde bvar
man sin qvist upp. Dä stjelpte de ä dem
taken, de höggo dem dä inga beqväma
tiltkulor, ty, de nedhöggo hvad qvickt var.

>
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Der blef snart omänclradt, ty inom en kort
^iuud hade de afröjt drakskeppet ända
tort mot kajutan. Haifdan hade tagit på
sig sina kläder, när han hörde bullret, och
^erpä grep han till vapen; han lopp då
fjam ä kajutan, och ropade de andra skep-
pen att läicga till som hastigast, Odd hör.

detta och såg Haifdan; han satte då y.
Xan ä kaiutan och kastade sig upp der-

pä. Haifdan högg emot honom, hug-
get kom i hjälmen, men denne svigtade
icke: utan brast då svärdet under fästekor-

e<it Odd högg då Haifdan banahugg. Odd
tJlIbjöd dä hans män välja, antingen de
^ille slåsÄ med honom eller blifva hans
**^än; valet var snart gjordt: de sade sig

'

^illja gå honom till hända. Odd tog då
^f det manskapet dem, som honom syntes

raskaste; drakskeppet tog Odd för sig

)enite ett annat skepp, det som honom
tycktes bäst; gods och allt tog han för sig;

Sedan gaf han vikingarne de andra skep^v

P®^) detta drakskepp styr nu Odd, ger det
^^^n och kallar det H al f d an b. n ö t.

denna sommar dvaldes Odd ute pä
^'^Ppen vid Norge och fredade köpmän;

om höstan segla de alla norr ut till
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Hafnisla och hafva fått en namnkunnig se-

ger och störa egodelar. Grim bjuder dem
alla hem till sig3 och sitta de der oni

viuCern>

Sote Vikings fall
'

Om våren laga åe sig i harnad, och

snart de voro färdige, sporde Odd sin fa'

der, hvar han ville anvisa honom nägoH

vikingsfärd, som kunde vara någon ara uti*

Grim sade: Sote heter en viking; han lig*

ger söder vid Sida (Skida): han är stoi^

och stark, han har 4^ skepp och stora ri-

kedomar. Derpå skiljas de åt; frändem*

hålla söder ut vid landet med 5 skeppa

och när det led fram på sommaren, spöf"

jer Sote till Odds färd och far honou*

strax till mötes. Sote får motvind, tt\^^

fick spaning på deras färd. Han säger da^

nu skola vi lägga våra skepp, hvart v'*^

annars stam, och skall mitt drakskepp

ligga midt i flottan. Jag har sport, fl**
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'Odd är en mycket djerr täinpe, och gissar

jag, att han månde segla mot våra skepp;

men nar de häfvä strukit segleYi, skola vi

sia en ring omkring deras skepp och ej

lata ett menniskobarn undan komma.
—

Nu är att förtälja om Odds företag:

>^är han fick- se Sötes flotta, sade han: nu
ser jag Sötes syftan, att vi skulle segla

^ot deras skepp. Monn* tro, säger Gud-
uiundj, det icke ar orådligt för den olika

folkmängden? Icke skall Sötes råd vara

oss utan nytta, säger Odd, (ulan skall

råd mot råd komma:) Jag mande segla

fram med mitt drakskepp. ' Odd kallade

sina män och bad dem bära akter ut all

den laddning, som de förmådde, sedan bjöd

han alla män härklädde uppställa sig ak-

om masten; när detta var gjordt, bjod

h^n dem slå ut alla seglen; ty de hade den

bästa vind, och Halfdans-nöt frambröt gan-

sta häftigt5 jernbeslagen öfver allt

^i^amme vid skägget ( stäfven ) , och ingea

^^tsnade detta förelag. Sjelf Sole blef nu

förr detta varse, än drakskeppet rände

^^^^ mot flata sidan å Sötes drakskepp;

ö^anskapet höll då pä att härkläda sig;

Odds manskap sprang då på Sötes drak-
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och dråpo de Sote, Odd gaf då Vikingar-

na i villkor, antingen de ville hålla slag

med honom eller taga ( grad ) frid och

sakerhetj men de gåfvo sig • strax. Odd
fick der drakskeppet So tes-nöt och g
andra skepp och ganska stora egodelar,

och valde han sig äfven bland manskapet

dem, som honom syntes bäst rustade och

bäst fallne för krig. Sedan vände de norr

ixt hem igen och uppehöllo sig ej, förr

än de kommo norr till Rafnitta5 Grim

tog emot dem med öppna armar och bjöd

dem hem till sig; detta anbud emottogs;

fiuto de nu der öfver vintern i mycket pris-

18 Kapitlet.

Hjalmars mote^ strid ock Fikinga lag^

IVfen när nu vintern led, rusta de sina

skepp ur landet; de hafva nu 5 skepp (och

drakskeppet dessutom ). Odd rustade sorg-

lälligt sitt manskap; ( Gudmund och Sigurd

gaf han Sötes drakskepp, men Halfdans
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drakskepp, lät han måla och förgylla drak*

hufvudena hc-It och hailet jemte bägge vim-

plarna); och sedan detta var färdigt, .träd-

de OdJ rör sin fader och sade; nu skall

du anvisa oss dén viking, du vet vara tap-

prast och namnkunnigast. Grim säger: det

'^T icke utan, att J båda aren fui" eder kom-,

öe och tycken det s;elfva. Jag skall anvi-

sa eder tvänne vikingar, de största och

styfvaste jag vet: den ene heter Hjalmar
den H ugs t o r e, och den andre T h o r d

Stäfnglama. Odd sade: hvar hafva da

fridland, eller huru mycket manskap haf-

va de? Grim säger: de hafva 15 skepp
och 100 man å hvartdera samt fridlanil

1 Sverige (Svithiod): der råder ea
Konung, som heter Ingjald (Hlodver)
lUråda; der hafva de vintersäte och land-

värn och äro ute hvar sommar på här-

^tepp. Odd bjöd nu sin fader farväl:

(steg om bord, och skildes de åt med myc-
käi*4ek ): de segla nu öster vid lan-

men är intet förmäldt om deras färd, .

^^^^ än de kommo till Sverige och lade i

i^nd vid ett näs, som frän fasta landet gick

4-
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Ut i hafvet, De tältade der öfver sira

skepp, och sedan gingo de i land och upp

,5 näsetj men der på andra sidan under nä-

set lägo Hjalmar och Thord med 15 skepp

och hade härbodar pä land och anställde

lekar vid tjällen. Odd vänder nu åter till

sina skepp och förtäljer dessa tidningar.

Gudmund spörjer, hvad nu är att företa-

ga. Odd svarade: nu skall vårt manskap

.skiftas i tvänne hälftffr: med ena hälften

af manskapet skall du hålla fram för nä'

set och upphäfva härskri, men jag skall

gå upp i land och fram ofvan utmed sko-

gen med andra hälften upphäfva andra

härropet. Nu kan det vara, att de slå nä-

gpt upp ögonbrynen och gifva mer akt

på vårt folk5 kan ock vara, att de löp^*

bort i marken. De göra nu så. Mer»

( det är förmäldt om Hjalmars och Thoids

företag, att) då de höra Gudmunds har-

rop, bry de sig icke derom, som voro *

lekenj och när de strax derpå höra eX^

annat härrop, hålla de upp med lek^o»

medan det stod på; men så snart det var

förbi, togo de tili att leka såsom förut.

Odd och Gudmund draga sig nu till-

baka ( under näset, der de äter inträffa till*
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samman) och sade 033: efter all min för-

niodan tycker jag, att här mer tarfi^as än

^etta, och månde dessa ej bäfva för ofre*

den. Gudmund frågade, hvad då vore till

görandes. Odd sade: ä dessa män skall

ttian ej stjäla sig, vi skola ligga här i nattj

toU göra de så.

Och strax som det yar strldljnst, här-

tlädas Odd och manskapet och gä i land

till Hjaln«ar3 och när Hjalmar och Thord
Se Vikingar i land härklädda, rusta da

&ig och gå med sitt folk i land mot Odd
och dess sällskap; och när de kunde höra

att ropa till hvarandra, fråg.ade Hjalmar^

hvem som rådde för detta manskap; Odd
svarade för si^, Hjalmar sade: var det du,

»om reste till Bjarmaland för några vin-

trar sedan? eller hvad är ditt ärende hit?

Jag vill, säger Odd, röna, hvilken af ©ss

är den käckaste karlen. Huru många skepp

har du? frågade Hjalmar. Vi hafva 5 «kepp

"öch 100 man å hvarje, svarade Oddj men
^^^ru många hafven J? Vi hafva 15 skepp,

^äger han, och 100 man pä hva^tdera,

( ölantalet är då ganska olika, sade Odd.

Hjalmar sade: ) men det skall icke gälla

^^g det; ty här skall af oss afsättas 10
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skepps besättning, och blott man ga mot
man. Manligea äi^ det taladt, sade Odd.

Och efter detta rusta de sig å bägge sidor

till slags, fylka sitt manskap och slåss se-

dan, till dess dagen var till ända lupen*

Då uppvistes fridsköld, och dä tillsporde'

Hjalmar Odd, huru han tyckte ätfärden

varit om dageu? Odd lät väl deröfver. Ön-

skar du denna leken oftare? sade Hjalmarp

Icke tänker jag på annat, säger Oddj ty

aldrig fann Jag än bättre eller handfasta-

re kämpar.

Nu binda kämparna sina sår om c^väl-

len och fara hvar till sina härbodar med
sitt foIk3 men om morgonen fylka de sitC

manskap hvar på sin sida, och' laga sig till

bardalek, samt slåss hela den dagen. Om
qvällen frågade Odd Hjalmar, huru han

tyckte det gått^ Han lät allt val derofvétj,

sägande: och monn' du önskar denna Ze-

\ ken än den tredje dagen? Ja, säger Oddr

nu skola vi som bäst pröfva våra svärd»

Da sade Thord: är der mycken egendoo»

att vänta på dina skepp? Långt ifrån ået»

säger' Odd; ty vi hafva inga egodelar föf*

värfvat i sommar. Här hörde jag väl ta-

las om de dummaste män, tillade Thord;

\
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ty dä slåss VI Ju endast för öfvermod och
äara. Hvad vill du nu företaga dervid?

säger Odd. Jag' vill, säger Thord, att vi

göra bolag. Väl likar mig det, säger Odd;

3lien icke vet jag, huru Hjalmar finner sig

dervid. Hjalmar yttrade då: Jag vill blott

Jngå en vikingalag, som pg förut haft.

Den vill Jag hora, säger Odd, innan jag

samtycker därtill; Hjaln3,ar tog till orda:

aldrig vill jag, eller mitt folk, nta rått el-

ler dricka blod; det är ock mänga mäns
>sea, att veckla kött i kläder och kalla det

då kokt;^ men detta anser jag vära varga-

mat. Aldrig vill jag laga något med våld

frän köpjTiän eller bönder, utom när jag

tan (i nödfall) till manskapets förpläg-

i^ing behöfva att göra strandhugg, och er-

lägger da deremot fulla värdet. Aldrig vill

'Jäg tillåta att våldföra qvinnor, der de be-

finnas med mycken rikedom; tager ock na-

gor af mina män qvinna mot hennes vill-

Ja eller nödgar henne till skeppen, sä skall

^an ej kunna försona det med annat än

iifvet, ehvad han är lik aller fattig. Odd
sade: väl likar mig din lag, och underka-

star jag mig den i alla dess delar.

«

I

h
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19 Kapitlet.

Berserkarnes dräpn
/

ISI^u göra 3e sitt bolag, och hafva åe nu
till&atbman lika så mycket, som Hjalmar

hade förr än de träffades. Då spörjer Odd
hv'ad de nu vill ja företaga eller hvar de

veta någon egendom vara att hoppas, Hjal-

mar säger: ä Seeland vet jag då 5 berser-

Isar ( rasvilla kämpar ), som äro handfa-

stare än de Aeste andra, vid namn Brand
och Agnar, Asmund, Ingjald och Alf;

dessa äro bröder och hafva 6 skepp ( och alla

stora). Odd lät som han ville, att de höU
lo mot berserkarna, och derpå komma de

till Seeland och Bnna derpå dessas skepp.

Men det timade der, att berserkarne voro

gangne upp i. land alla 5 tillsammans. Odds
manskap tältar öfver sina skepp, och om
qvällen begifra sig männen till att söfva.

Om natten tager Odd sina vapen och

gflx i tysthet upp i land ensam^ han stäl-

ler sin kosa dit han förmodade Unna ber-

gerkarna. Men om morgonen, när ljust

var, gingo berserkarne tiil skeppen, och

då miita de Odd» och drabba de strax till-
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samman i ett hårdt felag: de göra ett häf-

tigt anfall mot Oåå-^ men han värjar sig

manliga, och slutas deras lek sä, att han

dräper dem allesammans; var han ock litet

särad. Tidigt om morgonen saknar As-

niund Odd och ser, att Odd är gången fran

fikeppen. Dä säger han: det kan icke slå

felt, att han är faren till att finna berser-

karnaj nu skolä vi e; heller vara sysslolö-

sa. Han håller nu med 6 skepp dit som
vikingarne lågo; på bägge sidor lagar man
sig färdig, och derpå träffades tillsamman

i ett slag. Det var just i detsamma, som
Odd kom ned till skeppen, och hade HjaN
xnar då utrymt alla deras skepp: ( de sade

nu hvar för annan hvad som timat och )

hafva de nu vunnit mycken både egendom
och fräjd*

20 Kapitlet.
»

Odds färd till Sverige,

hösten bjuder Hjalmar Odd med sig

tiU Sv^erige, och detta emottog hanj men

1
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Asmund» Gudmuntl och Sigurd fara med
sitt manskap norr ut till Kafnista och stäm-

ma dem till möte med sig följande våren

(öster) vid elfven. Hjalmar och Odd
komma nu i Sverige, och derpå till Kon-

ung Ingjalds hof, och blifva der präktigt,

mottagne, samt dvaldes nu der öfver vin*

tern: der hyste man så mycken aktning för

Odds både förstand och bedrifter, att ingea

af ringa härkomst der någon dylik åthju-

tit. Hjalmar gaf Odd 3 byar. ( Liten stund

Lade Odd vistals der, forr än Konungen
gaf Odd 2 byar och 2 stora gårdar med );

Konungen hade éa dotter» som . het

Ingeborg ( sä är det sagdt, att hon var)j.

cn den vänaste mö och i de flesta delar

väl för sig. En gång talar Odd till rjjdl-

mar dessa ord: hvarföre begär du ej Kon^

ungadottern; jag ser, att eder håg faller

väl tillsamman? Hjalmar säger: jag har^

begärt henne^ men Konungen vill ej gifta

henne med någon man af ringa börd ( sonn

€] bär Konunganamn ). Då skola vi, sä-

ger Odd, till sommaren draga samman vart

folk och föreslå Konungen tvännt; villkor:

antingen att han skall slåss med oss, ellei?

gifta sin dotter Ingeborg med dig. Det
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vill jag alldeles icke, säger Hjalmar: jag

har iiär län^e haft fridland. Nu sitta dö

der om vintern.

SI K A P I T L E T,

Vikinga färd i Vesterhafveu

IVIen om våren rusta de sina skepp och

lägga ut i härnad , finna Asmund vid elf-

ven, och samråda då, hvart de skulle fa-

ra om sommaren. Odd fiflde sig villja häl-

la i Vesterhafvet ( vesterviking ); Hjalmar

bad honom rada: och hafva de 20 skepp

ur Norge; Odd hade Halfdans drakskepp.

Nu komma de först till Orken öarne^

häija der och lägga under sig öarne. De
höUo der många slag och hade seger i al-

la. Dernäst vände de sig söder ut till

Skottland och härjade der5 de lade un-
der sig mycket af Skottland och suto der

a vintraz'.
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«2 K A P.I T E T.

Asmunds doä,
r

Dereftér vänäe de sig med sJn härnad

jnot Irland, och hade då 60 skepp. Som
de anlände på Irland, ströfvade de derom-

Icring, brände bygder, röfvade egendom och

dripo alla män, som de nådde3 men folk,

som det förmådde, drogo sig åt marker

och skogar, huro bort sin egendom och
I

gömde den. Asniund följde Odd då allt-

jemt trognast bland alla männen. Det

timade en dag, att Odd och Asmund be-

gåfvo sig upp åt landet; de foro så häf-

tigt, att ingen kunde följa dem. Odd var

så rustad, att han hade sitt pilkoger pa

ryggen och bågen i handen; (de höra väl

några män ) men när Odd det minst för-

modade, får han hora, en bågsträng lju-

der i skogen, och ser hvar en pil flyger,

som syftar mot Asmunds bröst, och han

föll strax och blef död, Odd tog sig det-i

ta sä nära, att han aldrig öfv^erleFi^at dy«

lik skada. Odd höljer Asmund med hans

sköld och kläder, men ilar sjelf åt sko-

gen dit, hvarifrån pilen kom, Derpå ser
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han i skogen en stor röjd plats och derstä»

des en stor folkskara af både qvinnor och

fcarlar. Der uppstod en man i guldväfda

kläder; denne hade båge i handen, men
pilarne stodo i vatten jemte honom. Der

tycker Ödd sig nu hafva tillfälle, att se

fiig om efter hämnd. Odd tager nu en af

Guses pilar och skjuter mot denne man: '

pilen träfFar honom i midjan, och stupade

han strax. Odd skjuter nu den ena efter

den andra, och dräper der 6 män; då ha-

de ock ur skogen bortflyktat både folk och *

skara,

Odd är nu så illa till lynnes, att han

ernår Irländarne allt hvad ondt han för-

Uiar, Han kom nu på en stor skogsväg,

gick den, men hvar några buskar stodo

Jör honom, dem xei han då upp med röt-

terna. En rishög förekom honom myc-

ket lösare än andra: han betraktar den och

finner, att der var dörr under. Han rycker

iienne upp, går neder i jorden, finner der

7 qvinnor, och var en af dem mycket vac-

krare än de andra. Odd tager henne strax

i hand och vill föra henne bort ur jord-

huset. Då tog hon till orda: Odd! sade

hoö> lät du mig vara! Huru kan du veta.



fiäger han, alt jag heter Odd? Hon säger:

jag . visste, strax du kom hit, hvem du var, ^

och likaså att Hjalmar är med dig, och

mande jag visst säga det för honom, om
)ag| nödgas till skeppen. Du skall icke

slippa mig, sade Odd. Nu framrusa qvin-

norna till henne och villja fasthalla hen-

ne. Hon bad dem lata blifvo. Jag vill

löna dig, Odd! säger hon, om du lämnar

mig i fred: ty mig felas icke kostbarhe-

ter. Jag vill icke hafva dina egodelar, sä-

ger Odd^ (ty jag har nog deraf både i

annat gods, guld och silfver ). Då '.skall

jag låta göra dig en skjorta ( sägér hon )•

Nog har jag äfven det, säger Odd. Nog
kan du det väl hafva, säger hon, meri ej

någon dylik, som denna skali blifva: hon
skall varda gjord af silke och sömmad med
guldj de egenskaper skola ock följa hen-

ne, att fä andra lära kunna göra dess ma-

te, Odd sade: låt mig dä höra det först.

Hon sade: aldrig skall dig i denna skjorta

köld besvära, hvarken till lands eller sjössj

aldrig skall simmande matta dig, och al"

drig eld skada; icke skall dig hunger tryc-

ha. eller jern bita derpå5 jag vill göra hen-

.

ne skyddande vid alla tillfällen^ utom i
t

-
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ett en^a. Och hvilket är det, säger Odd,
om du kan göra allt det andra? Vid det
tillfälle', att du tager flykten, må jag, sä-

ger hon, icke.laga, att den blir skottfri för

jern. Om du låter alla de andra egenska-

perna följa henne, säger Odd, sä tyckes
det rriig vara mycket olikt, att jag skall

hegifva mig pä flyktenj men när skall den
vara färdig? Nästa sommar, säger hon,
samma tid och dag, som nuj men nu är

solen i söder, och här i denna samma
skogspark skola vi dä träffas. Odd sade:

j
»xien påminner du dig, hvad jag lofvat e-

* der, Irländare, om du ej häller dina ord-
så mycket ondt, som jag njutit af eder,

när J fällden min fosterbroder Asmund.
Ja, säger hon, tycker du dig icke nog haf.

Va hämnats honom, dä du nu fällt min fa-

der och mina tre bröder? Alldeles icke
h

tycker jag mig honom hämnats, säger Odd,

dock skall detta vara vårt aftal, som nu är

aagdt ( och skildes de åt vid sä taladt ).

Efter detta far Odd till skeppenj Hjal-.

^ar tömmer emot honom; han hade As-

*^^und pä ryggen med sig. Hjalmar spör-

I^J^ nu, huru det tillgått med Asmund»

4
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död, eller om Odd hade Iiämnats honom
något? Odd qvad dä:,

fann jag till skogs

vagnsspårs strålen,

innan fiendtliga

skytten lag mötte.

Ack ! mätte jag Asmund-

med allt mitt gods

kunna utet

odöd köpa !

p

i

Nu matte val, saget Hjalmat^ viU-

ja härja, bränna allt och dräpa folk. Ic*

Ice vill jag det, »äger Odd. Jag vill hålU

bort hädan, det första vind gifves. Vilcio-

garne undra härpå, inen Hjalmar sägef^

att det så skulle ske, som Odd ville»

tippkasta nu en Stor hög efter Asmun^»

och laga sig sedan bort. Sä lata vikingö^'

ne öfver detta, att de i hemlighet tillvita

Odd feghet, efter han ej hämnades Asmun^»

han låtsar; som han icke visste det.

Derpä segla de ifrån vester, och äf

intet förmäld t om deras färd, förr än

ankommo till Lessö: der låg före dem

Jarl, som het Hergöte (Wardräde)»
han hade 50 skepp, Odd lägger der a»
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lionom meå vapen, och varit det iet häf-

tigaste slagf och afskuddar sig nu tnis&tan^

tan om feghet. Så shitaa deras vapenskif-

te» att Jarlen föll och största delen af hans

folk med honom^ och lingos der stora ri-

Itedoman Derpä dela de sitt manskap;

Gudmund och Sigurd skilja sig från dem
med sitt folk och villja nu upphora med
härnaden: de segla norr ut till Rafnista

och sitta der i lugn.

23 Kapitlet.

Vidare ofn Odds och Hjalmars Vesterviking»,

o dd och Hjalmar segla nu öster med
C>anmark och härja hos vikingar. Då
^adde för Seelaud tvänne Jarlar^ den ene

het Holmgeir och den andre Hardvig:
hade fått landet genom härnad3 de vo-

bröder till de 5 berserkar, som Odd
hade fällt. Dessa bröder fä spaning om
^*ld3 och Hjalmars färd och lägga dem till

mötes med izo skeppa men Odd och Hjal-
**iar hade då 10 skepp. Der börjades ett
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häftigt vapenslcifte och slöts derme3, alt

Odd och Hjalmar behöllo segern ( och

gjorde landet skattskyldigt ).

Dé samräda nu att sätta sig der öiver

vintern. *) Oni våren rusta de sin här,

och frågar då Hjalmar, hvar man nu skall

hålla med krigshären- Odd säger, att de

skulle styra till Irland. Blef du icke led-

sen dervid förra sommarn? Manskall lik-

väl dit, säger Odd. Så gora de nu: det är

mi icke förmäldt om deras färder, förr än

de kommo till Irland3 och när de hade

lagat om sig, säger Odd, att han vill « gä

ensam i land. Hjalmar erbjöd sig att fara

med honom; men Odd sade det ej skola ske^

Efter detta går han ästad och uppe-

håller sig ej förr än han kommer till det

ryd, der Ölvör Konungadotter hade fun-

nits förra sommar, men Ölvör är ej kom-

men. Odd varder nu stbrliga vred, mcH

Nu segla Gudmund och Sigurd norr till Raf"

nista, sätta sig det i stillhet och villja uppbö^

ra med härnad^ Odd blef qvar i Danmarit öf"

ver vintern, men Hjalmar for till Sverige och-

stämde möte med sig vid Skåne; och suto d®

i stillhet öfver den vintern.

Adlerstam»



bidar likväl en stnnd. Ocli 3ernäst trma-

de, au han hör vagnar rulla, och — der
var Olvör och mycfeet foJk med henne-

Hon helsar förr på Oåä och sade: Nu vill

jag ej, att du är vred på mig, ehuru jag

Varit något senare än jag bestämde. Är
t\VL skjortan färdig? säger Odd. Intet be»

Jtymmer om det, säger hon, utan sfcall du
'sitta ned i vagnen jemte mig o^h &e, huru
den passar! Hon tager nu skjortan och vi-

sar honom. Han betraktar den och drager

den sedermera tippa &ig, och var hon hon«
om alldeles hufi^elig. Dä sade Odd: följa

hentje alla de egenskfiper, som sagdt

Var? Sä är det vi&st, säger hon* Men har

^u ensam gjort denna kobtbarhet? I>ä

^vad hon:
*

Skiortan äf slike jag borde

sju stäUen vara giord-5 *}

ena a,rmen pa Itland,

^orr bos Finnar (len andra;

X Hnet )
slogo SaxisItH mor;

de Suderöiska Bpunno,

*) St^jonan var, som jag hörde, i Sögti,—af silf-

ver i 7 delar gjord uto*

Adlersiam»
r

\

5.
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VälsT;a tärnorna voFvo.

och värpade Oilijodans möde'r.
I

Syntes som brynja,
L

ellet blia ringar,

fölle ihl£ isUallc

om hela kroppen-»

ned §t sidorna

föll silkedskjorlanv

fiömmad med guld^

fiid fullkomligt.

Hon frågade honom hvirn éfcjot'*-

tan ( slöjden ) likade honom. Han låtefe

väl deröfver: och skall du nu få lön derfö-

re. Hon sade då: orten här är eå besva-

rad ai krigsoroligheter , säger hohj eftei^

min faders franlälle, så det nu förhäller

sig på det sätt, att man har landet inné

frän mig: jag äskar nu det såsom lön, att

J sitten har tre vintrar. Det sker ej fö^

intet, säger Odd. Ht^armed skall jag det

gälda? frågar hon. Da skall följa mig, sä-

ger Odd, och vara min äkta hustru. Gift-

sjukt månde det synas dig taladt, säger

Ölvör5 men detta tillbud månde jag ant^^

ga, säger hon. Detta fastställdes seder«Me*

ra med trolofning. ( Då Odd säg sig odp

blef han varse strax jemte sig en manskar
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ra, och frågade, om detta manslcap vore

ämnadt att stå honom efter lifvet. Långt
ifiän det, sade hon: de skola utgöra ditt

sällskap och -följa dig till skeppen, och skall

du nu med mera heder beledsagas hädan
3n förra sommaren. ) Hon lemnar hononi

mycket folk, och far han efter så för-

rättade ärender till skeppen.

Och wär Odd och Hjalmar råkas, sä-

ger Odd honom allt som timadt var och

t»eder honom nu vara der 5 vintrar, och

detta bifaller Hjalmar; derpå häller Odd
sitt bröllop och far Ölvör-

Derefter ligga de vite pä sina härskepp

"öch dräpa vikingar och illgerningsmän.

Som der hade härjat: lida nu de tre vin-

trar, som betingadt var; (så voro ock al-

la vikingar kring Irland utödde. Då föll

det Odd så ledsamt att vara der längre, att

allt afrådande från bortresan var förgäf-

Ves. ) Under denna tid gaf Ölvör Odd en

dotter, som het Ragnhild. Efter de tre

Vintrars förlopp tillkännager Odd sin bort-

förd från Irland och vill hafva sin dotter

**>ed sig; men Olvör ville, att hon skulle
•

^^•ra hemma hos henne, Andtligen kom*
ö.\er det derhän, att Hjalmar eger råda
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och skipa derom, lian ger detta yttrande,

att mön borde vexa upp vid sidan af sin

moder^ henne till ynnest.

a4 Kapitlet.

Skolhs kärnad i England,

Sedermera segla de vester ifrån och ställa

Itosan till Nor thumberland. Der låg

6n Viking, som het Skolle: han hade 60

skepp i farvattnet,* och nar de träffas, frå-

gar Skolle, hvem för mansltapet rädde.

Odd svarade för sig. Är du den Odd, sotn

for till Bjarmaland? Der var jag, säger

Odd. Hvad vill du här? frågar Skolle.

Jag vill hafva ditt gods och ditt lif, sägei^

Odd. Skolle sade: hvi vill du detta våld

emot mig? Odd sade: ty du härjar hoS

din Konung. (Denne het Jatmiind.)

Känner du, frågar Skolle, anledningen till

min härjning å denna Konung? Nej, säge^

Odd, det känner jag icke. Då skall jag

säga dig det, säger Skolle. Denne Konung

har dräpit min fader, som här var råda»-
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fle ocli het Pioe Jarl^ se3an lät han gif-

va sig Konungs namn och lade allt mitt ri-

ke under sig; ( stundom har jag vunnit hälf-

ten af riket, och stundom tredjedelen un«

der mig. ) Ärofullare tyckes mig det va-

ra för ©der, att ] förenens med mitt manskap
och dräpa denna Konung; det vill jag lof-

Va, att* sedan lägga mitt mål under edra

fosterbröder. Odd säger då: med det, att

detta är så tillgånget, som du säger, skall

du strax i morgon skaffa dig 12 bönder

uppe från landet och edsförsvar ( af dem
såsom edgärdsmän ) dig till ( ordfyllnad

och ) bekräftande af ditt måls verklighet.

Så skall ske, säger SkoUe; och härmed skil-

jas de åt.

Om morgonen går Odd och Hjalmar

i land med allt sitt folk; då voro der an-

Itomne tolf bönder ofvan från landet. Des-

se aflade ed med Skolle öfver detta mål;

sedermera gå de öfver ibland SkoUes man-

skap, och börja nu att härja Northumber-

land och lägga det under sig. Men när

honungen spörjer detta, far han med sin här

^eni till mötes, och börjas der strax en

fäktning, när de träiFas. Detta vapenskifte

stod i g dagar med en ganska stor man-

f



spillan, och åk foll Konungen. Ocld ocli

Hialinar lägga under sig landet och sitta

der öfver vintern; men så snart Våren in-

föll, låto de hylla Skolle till Jarl och skil-

des de sedan med den största kärlek*

4

16 K A P I T I. E T*

I

Konung Hlödver ock Harek.

seglar nu öster till Norge och ae*

länder öster vid elfren; der låg förut eia

härkonung vid namn Ludvig (Hlöd-
ver): han hade 50 skepp och var en den

störste kämpe. En annan Konung var med

honom, som het Flarek (Roar, Ivar)*

Så snart Odd hade tältat och lagat om
sig, ro der 10 skepp emot dem i hamnen}

och då de stöta tillsamman med Odd,

vardt dem imellan ett häftigt slag, Desfö

män gjorde ett så hårdt anfall, alt de tq-

go man för sig eller merj dermed slöts

dock vapenskiftet, att Odd och hacs mä'"»

afröjde dessa 10 skepp. Odd sade då tiU

Hjalmar: gan.ska namnkunniga hafva defis^
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a?.an ' varit enligt sägnerna. Hjalmar sade:

vänta än litet; troligt är, att deras man-
sfeap är ännu mer; ( dessa voro dock . ej

annat än spejare, skiqfeade mot oss; ) och

3. det samma kommo 2o skepp mot dem i

hamnen: dessa uppgäfvo strax bärrop och

lade strax emot dem: der uppstod ett häf-

tigt vapenskifte och sä hårdt, att Odd tyck-

te nu, att ej för mycket var sagdt, om desaa

mäns manliga dater och hjeltemod. Sä

lyktas deras lek, att de dräpa båda Kon-

ungarna och allt deras manskap. Odd och

Hjalmar hafva ock nu ej mera folkj än,

S. skepps besättning, när^ de segla dädan.

26 K A B I T L E T.

Ogmund Eythjofs lan^^

!E)erpä kommo Odd och Hjalmar i da
skär, som heta Elfvastär; men i skären,

ga några fjärdar fram, som kallas Trönur*

vägar. Dervid lägo 2:ne stora skepp öf-

Verdragne med svarta tält. ( Detta tilldrog

sig vsii slutet af sommaren. Nu vill j^g,
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säg^i' Hjalmar, alt du ej ger vår fart till-

känna; ty vikingarne ligga stilla under si-

ra tält. Deraf niä Jag ej begagna mig, sä-

ger OJd, och ej Hafva något ord till do

män jag tiälFar ä färde ).

Nu ropar Oåd till skeppen och frå-

gar, hvem for skf^ppen rådde. En raan

öppnar tält^ogningen öFver sig och svarar?

Han heter Ögmund, som hafver alt ra*

da öfver dessa skepp. H^ad är du för en

Ögmund? frågar Odd. 1 hvad land mån»

de du vara född, frågar åler denne, att

da ej hört talas om Ögmund Eythjofs
bane? Jag, svarar Odd, har visst hört

talas om dig, och det alldeles sä, som du

är sjalf att påsej ty aldrig sag jag makera

till karl, sä illstygg som du är; gä också

mänga elaka sagor om dig. Ögmund ^ä-

ger: hveni ar denne här storordige? Odd

sade sitt namn. Ögmund säger; for du

till Bjarmaland för någon tid sedan? Ja,

svarar Odd, just samma man. Lyckligt har

det sig dä tiliburit, sade Ögmund
j

ty^jag

, har nu en tid letat efter dig. Odd sade:

hvad Itar du' dä velat mig? Vi skola slåss,

antingen du vill till sjöss eller lands. Odd
sade: vi skola slåss på skeppexi. Ögmunds

I
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manslcap lasta tälten af sig; OflJ och
Hjalmar rusta sig äfven och bära sten pä
sina skepp.

Så är förmäldt om Ögmunds utseende,

att hans har var svart ( som beck ), och
hängde en stor svart lugg honom ned för

anletet, som skulle kallas lock ( tofs ); svart

Var han ock öfver allt i ansigter, utom ö-

gon och tänder. Han hade 8 män med
sig, hvilka voro ho,nom till utseendet lika.

I^e voro mer lika troll än menniskor, bå-

äe till vext och allsköns illska; på dessa

öiän bet ock icke något jern.

Men när de mi på bägge sidor voro

färdiga, begyntes slag, och lade de bord

vid bord. De hade långt och hårdt va-

penskifte; och när det hade så gått en god

8tund, sätter Ögmund upp fridskölden, och

fi^ågar Odd, huru han tyckte det gick för

8ig. Väl finner jag mig dervid; dock tyc-

ker jag oss nu hafva med troll och ej med
^enniskor att göra; för en stund sedan

högg jag dig om halsen med mitt svärd;

öst bet dock ej mer, än man huggit med en.

fiskb ens-skida- Ögmund svarar: ömsesidigt

lära vi då kunna säga h^arandra det sam-

*^a:Jjag högg dig å axeln och tänkte göra

/
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T

åig enhäncl, ojen s;cice het 5et åin skfox*-.

ta, ehuru jag hai' det svärd, som aldrig

stadnar i huggstad; tjien vill; du fortsätta,

vapenskiftet längse? Ja, säger Odd, pröfvas

skall än längi^e. Jag månde nu säga dig?

säger Ögmund, huru det n^ånde gå liU

S3ied oss: här månde falla både Hjalmas:.

ipch Thord och alla dina kämpar;, då mån-

de ock alla mina kämpar vara faJIne, och.

månde vi bägge återstå5 dock, om vi sko-

la kärapa, månde du varda mig öfverläg-

sen, ty dig är ämnad qn mycket högre ål-

der än andraj du har ock den skjorta?

bvarpå ej jern eller eld kurjna verka,

( Ega skola vi, derjna lek längre, säger Odd,

tiiL dess allt marnkap är fallet. )>

Nu lägga de alltså samman andra la-

get och slå nu hvsm som häftigast förmåd-

de, och lykta ej förr än blott de 3 foster-

bröderna ( Odd, Hjalmar och Thord ) ä-

terstå; då återstår också Ogmund sjelf ni-

onde. Da sade Ogmund; vill du, att vi nti;

skiljas åt, Odd! ty nu kallar jag det jemn-

skiftadl? ( och månde det för öfrigt gä,

som Jag sagt; ty synes mig nu bäst, att vi

skiljas åt i tid, om du ej lägger hanlig^

Qrd på min bak: bort vill Jag ock ur den-
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jfia fjärden, s.Vger Ögmxixiå, och ej ligga häx

längre. ) Ja, säper 0/ld,_ ithy synes det bäst,

att vi i god tid skiljas åt, att jag har här

Kied djefv^ilen och ej i>-ied män att äEas.

27 Kapitlet.

Thords död,

häller nu bort med en enda slca^a,

och koramer om qvällen under en holme.

Då sade Odd: tre göromal äro nu för han-

den; det ena, att i skogen skjuta djur tiU

xnata; det andra att hafva tillsyn om skep-

pet, och det tredje att slå eld och skaifa

oss ved ( och laga mat ). Thord sade, jag

mande då vakta skeppet. Hjalmar sade:

Jag månde slå eld och skaffa ved. Då ilar

Odd i skogen och skjuter djur^ men när

de komma äter, är skutan fäst och Thord

borta. De fara nu och söka honom, och

finna honom omsider sittande i en berg*

skrefva, och var han död:* detta tycktes dena

vara en så stor skada, att de tycktes aldrig

lidit dylik, utom Asmunda förlust. De ua-*

1^
1
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dersöfea dä, hvad honom tunäe bane vål-

lat, och finna ett spjut under hans hand,

men fjedern tog ut igenom honom på an-

dra sidan. Då sade Odd: detta månde den

elake Ögmund hafva vitt honom, och skall

man nu sätta efter honom och slåss till

slut ( sä länge yi forma ).
' De göra nu sa,

ro ater ät sundet, och är Ögmund borta

ur fjärdarne: de söka honom nu en vec«

ka hel och hållen vid skär och holmar,

dock hvarken finna eller spörja honom*
Nu vända de åter dit, som Thords lik

var, och flytta honom med. sig till Sverige

och uppkasta efter honom en Fager hög*

Konung Ingjald tog emot fosterbröderna

ganska val, och dväljas de nu der öfvear

vintern.

28 Kapitlet.

An^antyr och Berserkarne. "^""1

Men fram pä sommaren bjuder Konungen
dem att sitta här, och månde jag ( fägei:

'han) få eder skepp och manskap, att för-
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Susta B? er ut vid landet. Det äf nu att

förtälja otP dem, att de rusta sina stepp

och hafva /^o män å hvarje» De segla na
till hftFs: det titnade, att vädret drifver

dem, och segla de tiil en Ö, som kallas

Sams o y och komma i de fjärdar, som
iieta Munarvogar (Minnevogar): der

iägga de sina skepp i läge och tälta öf-

Ver sig.

Men det har timat om dagen på O^ds

skepp, att ett block hade gatt sönder; naen

som morgonen kommer, gå Odd och HjaU
zuar i land och hugga sig amneträ^ och

var Hjalmar van att alltid gå uti sin hät«

hlädnad, som han vanligen bar i strid; men
ödd hade lemnat sitt pilkoger efter sig

iieder på skeppen; sin skjorta hade han

dock på sig både natt och dag, och var

mi allt deras manskap i sömn. De visste

cj af någon ting, förr än 12 vikingar pä

cn gäng kommo emotdem. Angantyr het

den, som anförde åeséa, och voro de alla .

bröder. Dessa hade aldrig mer manskap

Och foro vida omkring i verlden, och

fingo likväl ingenstädes motstånd. De
Itommo nu dera t, som Odds och Hjal-

öiars skepp lågo vid stranden; de löpa ut
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på dessa; det varder dérom kort saga, ätt

de dräpa der hvarje menniskobarn, som å

skeppen var. Dä taga bröderna till orda:

det kan man dock säga, att aldrig har vät

fader ( Arngritn ) någonsin mera ljugit för

OS8 än nu, när han sade, alt dessa man
voro hårdtagna och stora vikingar, så alt

ej en gäng sköld stod emot dem ( dem man
ej kunde hålla ut emot )\ vi hafra dock

så kommit här, att vi sett dem alla för

sista gängen duga^ och farom hem till vår

fader och dräpom hon.om, den usla gub-,

ben, och lonom honom så dess osanning*

Antingen hafva dessa ( Odd och Hjalmar )

ej varit några män, eller ock voro de gäng»«

ne u^p i land: nu månde vi gå upp iland

och söka efter dem, snarare än fara bort

utan att försöka dem.

De 12 bröderna gå nu i land, nu kom-

mer be»serksgängen helt och hållet pä
dera, och de framfara grenjande: då kom
äfven berserksgången pä Anganlyr, hvil*

ket aldrig förr hade händt. Det händer

att Odd och Hjalmar då gå tillbaka

uppe från marken. Odd stadnar tvärt af

och sätter ned fotenj då frågar Hjalmar^

hvad honom felas. Mig förekommer ett
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'SjesynneVligt late, säger Odd: ået förekom-

iner mig stundom såsom tjurars vrålande

*eller hundars tjutande, och stundom som
ett grenande; eller känner du till nägra

fiädana män, söm äro sa beskaffade till sin

"öatur, att de ha slikt ^äte? Ja, säger han,
*

det känner jag: de äro 12 bröder. Kän-

iier du deras namn? säger Ödd. Dä kom
'^väde lijalmar pä tungan:

Hervari och Hiorvardj
Ratie och Ångan tyr,

Bilder och Brage,
B öl ve och Toke^
Tinder och Tyr fin g,

Haddungar tvänne.

De äro öster i Bolm,
de elakaste, ,burne

sBner af

Arngrim oeh Eyv3r«

De män har jag sport

okadfärdigast varaj

men godt dessa män
göra ogerna;

af berserkars anda

aro de fulla:

de tvänne afröjde

trygge mans skepp.
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Dä ser OdJ, hvax berserkarne gå, och

föll honom qväde på tungan:

*

Man ser }ag fiånga

från Munar vägar,

l«rigs - lystne,

i gråa flUjortor:

i hänllg strid

<le illa tillpyntat

skeppena våra,

vid stranden der nedrn.

Oåå sade: i3etta tömmer ej väl till

lags; ty mitt pilkoger ligger nfdre vid

skeppet, min båge |ii;aså, och har jag iJlott

en bordyxa i handen. Odd qvad då detta:

Nu är farhSga,

^nda gånger*

'då de grenj-ande

af skeppen gänga

och med sUriin

ön bestigaj

dä sig jag män»,

de illfundiga,

blott redobof^ne

ondt att gura.
1

j

t

Nu gar Odd i marken åter och hug-

ger fig en klubba; men Hjalmar bidar der
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amellertiJ; och när han" Icom ofranlfiän,

kommo dessa neäanifrån vrålande och bjö-

do der liten mans bot, då de berättade

Odd och Hjalnjar deras mäns fall. Hvad
År detta för män, säger Odd, som vi här

träffa? De gäfvo besked om sig, sin ätt

.
och odal^ men hvem låter fräga om dy-

likt? säger Angantyr. Här heter den ene
Odd och den andre Hjalmar den Hugsto-
re. Dä har det väl tillburit sig, säger

Aogantyr, förty vi hafva länge letat, efter

er, och skall nu en gå mot hvardera aC

eder i sönder, och ernår jag att sjelf käm-
pa mot Odd, alldenstund du har den skjor*

ta, som intet jern biter pa, och jag svär*

det Ty rf ing, hvilket dvergar hafva smidt

och lofrat, att det aldrig skall studsa i

^vad huggstad, som förebär, vare sig jerrt.,

eller stenar. Här är manskapet skiftadt i

tu, 6 å ena sidan och jag sjelf med femte

inan; det är jemskiftadt, jag ensam kom-
iner mot 2:ne Haddungar, och är da en
ttiot Tyrfing.

Dä tog Hjalmar till orda: jag vill

tampa mot Angantyr; ty jag har en bry»-

/
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-ja» hvari jag fildrig blifvit sSrads hon ät

hopsatt af fyrfalldiga ringar. Då gör åh

illa, säger Odd, och icke efter min villja;

ty hända feahj, att jVrn biter på din brynia>

éhiiru god den är. Jag skall rada, sagefr

Hjalmar. Da $'ågéi Anfj^antyr: om någoft

faller här, skall ingöii taga den ändi-as va-

pen5 jag vill hafva Tyrfing med tnig i \oV»

den, då jfeg dör; så skall ock Odd hafvi

sin skjotta och sin ^kiiitredskap, samt Hjal'-

taar sin brynja, och vardt så samslutadt>

att hvilka ^om efter lefde skulle uppkasth

hög öfver de öndra.

Ku fram ti* ä da é ne fia d dungar, mti%

^åå gifver dem hvar sitt klabbslag, och

de ta)civ& ej Äeraj da uppstoå hvar i^fter

iannan, som skulle kämpa Xnot Ödd, ot;h

lyktas sa, att Odd fällde först åem alla?

som mot honom voiru' skipade: nu tag^^r

Ödd sig hvila. Då ståt Hjorvard tipjp och

gar ensam mot Hjalmar, och kort vardt

deras vapenskifte, förrän denne föll; dä

tippträder den andre> tredje och den fje^*

de, och Fara alla samma färd. Då lippsta*

Angantyr, och ega de en härd och lä^^i

kamp; äeti sititas dock så, att Ahgaö^y*^

faller iör Bialmar-^ dä går lijalmar till
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tnfva och sätter sig der neder och dignar

peå ut efter den. Då gick Odd till hon»

«m och qvad:

Hur gir dig? Hjalmar!

ligger du sS Bleknad! —a
~

Jag ser, dig möda

«åren stora.

Hjelmen ligger klufveni

brynjan pS sidanj

ditt lif jag belsar
,

till sista färden!

Och har sannats^ hvad jag sade dig^

att det månde ej lyckas att slåse med An-

gantyr. Hjaltnar svarade: en hvar skall
ca gång dö. Då qvad Hjalmar:

SSr tar iag sexton

och brynjan sliten^

svart är för mitt Öga,

, och mig fjäteo avikaj

bvass blodspets,

bärdad i etter,

Angantyrs svSrd

tog i ^itt hjerta.

Nu har jag fått den skada, säger Oiå,
*tt jag aldrig kan värre vänta, medan mitt
lif nalkas ain ändalykt, ©ch hafva nu dina
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rad illa lyctatsj mSnäe vi eljest här fatt

lierrHg seger, om jag fått råda. Nti sfeali

du sitta ned, säger Hjalmar, och slcall jag

qväda en sång och sända hem till Sveri^eJ

och nu qvad hpn detta:

Spörie ej deC

tärnor S laod,

att iag för bugg

lejda månde:

le ma de at,

att jag ej lydde

tSrnoma fagra

uti Sigtuna.

Jag från de fagra

tärnornas sånger

aliildes el nödgad

6&tan vid Sota.

Fort jag skyndade,

kölen han ilar,

god i farten,

saed trogna vänner.

Följde mig bvita

Hilmers dotter^

till Agnafit —
längst nt skären:

de ord mand' sannas,

som hojx mig sade,
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Itorama mSnde*

Jag ifrån unga

Ingeborg skildes^*

hott det förtäljes

i fiista stunden:

titt mSnd* tärnam

hugfästa sorgen,

•aiär hon aldrig

aer mig mera.

Bär du till synes

sa är min villja —
hjelm och brynja

i Konungens sal:

hugen lär hvälfva»

hos Konungadottren,

när bryD]an hon sec

huggen för bröstet.

Egde jag ä landet

gfirdarna fem,

men aldrig jag fanm

trefnad i stillhet:

nu månd' jag ligga

Ixfa-, and-truten^

fiSrad af svård

här uppS Samsö.

A"

X)rag mig af bandem

guldringen löda^
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Ingeborg s

mS ban bos benn»

hugfästa sorgen»^

när hon aldrig

•er mig mera!

I Sigtuna, ser jag^

hvar tärnorna sit&B^

de der mig sSga

fara min väg;

i KonangAns s&l

Hjalmar gläda

81 eller l^ämpAr

aldrig mera*

Nu vill ;ag^ att ån bär min belss^n^

till alla edra bord-bröder^ jag vill iil}^
r

ras namn:

Vi druckom och talte»
^

mSng* dag tillsamman v

A 1 F ocb A ti

E i v i n d ocb T r a n e.

Sto jakel 1 och StifcilU

Stejnolf och Vifill,

Gissuroch Glammaat,^

Gudvard och Stares^

B a f n och H e 1 g
Hlödvcr och Ingull»
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Styr' och Ale,

Oss ur och ögutf

Qxsxi oqh Trandilly

Gilfar i Gata» -

(5fa£$r och Ragnarj^

Fi ölmund. och Fjalar,

^roste och Beinez;,

linden och T yr lin g,

Äaddungar tväane^

^^albjörn oghYik^r,
Yernund och Floae,

jrbrand och 'G Ö.te,

ot^h Guttorai Sn^rih

xt yr och Are,

ite in och KS re,

"Vöttur och Vesete,
-

Vsrmund och NefvCi

äih vi sutOf

T e', te I och Ra
thy trögt jag flyktar.

Si^arfare och Sig val S#

Snäb}Örn ooh Kol,

T hråe n och Th jastol.f,

T h oralf och S n a,t e,

R a f fl cch H a d d i n g,

Hunfait och Bender^
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Ottar och Eigill,

och Ingvar derjeustOi

Na vill jag l^^edja dig, säger Hjalmar»

att da ej låter mig varda laggd i tiög jem*

te så elaka varelser^ som dessa berserkar,^

ty ja^ anser mig för mycket bättra. Det

fikall sä varda, som du säger, svanr Odd>

ty nu tycker jag det lider med di(. Nu
skall du draga ringen af min hand säger

Hjalmar, och lemna Ingeborg, och säg

henne tillika, att ;ag skickar henne ringen

i sändning på min döds dag, och fill

qväde Hjalmar på tungan:

Dricka med Konungea

Jarlar in':Dga

' * öl gladeliga

i Upsala. —
Tröttnar mSngen
man vid mjÖdetj

men mig hålla sSr

pS öen denna»
I

Korpen flyger aunaaa

frSa öda heden;

flyger honom efter.

Örn ej nainre. —
Den ibland örnar

sist jag zuataj:
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flf blocfet röda

skall han suga.

Efter detta dog Hjalmar^ — då drog

Odd bex'serkarna tillsamman i en hög och

bråtade derutom mycken ved: detta var

strax vid sjön^ der lägger han deras va-

pen och kläder jenite dem, så att ingen

ting vardt dem ifråntagetj sedan bär han

torf uppa och kastar sand utöfver^ Se«

dan tager han Hjalmar och lägger honom

på ryggen, går sedan ned till sjön och

lägger honom ned på stranden: och seder-

mera går han ut på skeppet och bar i

land hvarie man, som fallit hade, uppka«

star sä en annan hög öfver sitt folk5 och
ar det förmäJdt af de män, som dit hafva

kommit, att än i dag synes märke till hvad
Odd der hade gjort.

Efter detta bekymmer, lägger Odd
Hjalmar pä ryggen och bär ut på skep*

pet, samt lägger fran land: dä var för Odd
att. taga till sin idrott, som var honom för-

länd, att hissa segel och kunna segla i

lugn; och seglar han sa hem till Sverige

^eå den döda Hjalmar. Han tog land,

öer han fann sig lägligast och drog upp
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%itt skeppa han lägger Hjalmaj^ pa siji^

skuldror, går med; honom tijl Upsala, oqh^

lägger honom framför slottsdörrarne, gås:

$ä in i salen, haller Hplmars brynja i han.-

clen jjemte hjjelmen, lägger dÉ-fisa rapien necli

på golfvet för Kojjungen oqh förtäljer hon''-

om, huru Umat hade; sedan gick han ujh

Ingeborg, der hon s^U på sin stol: ho^^

höll na på att sönjma Hjak^iar, eq. skjorta..

Har, iäger Odd, är den ring, som deq dör

ende Hjalmar sände dig, o^h sin helsning;

derjemte. Hojv tager ringen och ser pä^

tionom, men svarar intet: hon dignar ned-

på stolen och— dog strax, I>å slår Gtå&i

händerna samman, ler och aäger: nu ma
snan fägna sig öfver dettaj na skolen 3i

döde njuta hvarandra, fastän ödet nekade.'

det eder lefvande»^ Nutager Odd den dö-

da och bär henne dit^^ som Hjalmar lig»

och lägger henne i hans famn för salsdöt-

ren; sedan skickade han män in i salen til^,

Konung Ingiald ( Hlödver ) och bad hon-

om komma och se, huru han det; nu oi^'

lagat.

Efter allt detta fägnar Konungen Od3

snycket, och sätter honom i högsätet,

^laart han hade hemtat sig något i sin i^^"
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Jf^i sorg. Mbd, så snan 0dd hade hvijafcj^

aäger han till Konungen, att han vill låia^

dxic;;ca arföl och uppkasta hög öfver Hjal-

J»ar och Ingebo3:g. Konungen lät till al*

4a delar så göra, som Odd hade föresagt,.

ipå vardt Hjalmar feaniburen, och brynjan^
som Hjalmar hade egt^ och ansago män^
3^en hans bjalteverk var& gan«ka »tora, och
fttt hans lif var dyrköpj:. Nu äro åe båda.
laggde i en hög, och gå många män atSr

företaga detta dråpliga arbete^ och lät Odd
tillika meå Konung fllödvea: detta verk-
Ställas. Men or^ våren lemnade Konunr
gen honom manskap och skepp, och foc
Odd att å nyo eöka Ögmund,, men fanu
bonom ingenslädes.

Nu dväljes Odd någon tid i Gardera-
3ke och eger hos Konungen sä stort ans©,
ende, Ätt han skulle tillika med Konungen
^ådö öfver landet helt och hållet, såsom
han viUe. Odd har nu landvärn för Gay^
^arike:
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Odd och Säviäm

erom är nu formäldt, att en sommar

seglar Odd med sitt manskap till Gotland

( Göta land J och har lo sbepp: der träf-

far han en viking, som het Sävid (Sä-

mund)- Denne var en stor kämpe, käc-

kare och starkare än hvarje annan, och

hade i alla sina lifsdagar legat ute på sina

härskepp.' Han hade 55 skepp: han läg-

ger strax iill strids mot Odd med hela sin

manstyrka, men, derigenom att folkmäng-

den var så olika, märktes snart manfallet

i Odds manskap5 och lyktas det om qväl-

len fiä, att alla skeppen äro afröjde för

Odd, så han står ensam qvar af sina män*

Och då kastar han sig öfver bord—det var

nSdtan mörkr— och begifver sig strax bort

från skeppen. Detta får en man se: den-

ne fattar ett kastspjut f gnflok ) och skju-

ter efter honom: det träffar honom i va-

den och biter till bens, Odd erinrade nw,

att det var största förmodan, det han var

fiår^d unde* flykten; vänder nu åter till

»keppen.
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Så snatt vikingartio få se äetta, fast-

taga de honom strax; de lägga nu fjättrar

8 Odds fötter och en bågsträng om han»

händer. Säyid skipar nu tre tolfter män
att vaka öfver Odd; men allt annat folk

förfogade sig till sömns, och ( Sävid med, )

de flesta på landet ( och lät der tälta öf-.

ver sig ). Men sa snart hären var somnad,
- tog Odd till orda; J aren. olyckliga män,,

J vaken på mig^ men hafven icke något

till edert nöje: företagen eder nu antingen

någon af eder att skämta, eller månde jag

göra det. ( Dä svarade deras förman: mig

synes, att du ej behöfver myoket vara om-

hugsen om skämtan, så i fjättrar som du

ar, och bestämd till döden i morgon. In-

galunda qvider jag för det, säger Oddj ty

dö skall hvar sin gang. Då villja vi

gerna, att du skämtar, säga de ) och er-<

kände honom för en ypperlig man, Der-

på qvä^eir Odd för dem qväden, det ena

-

efter det andra, till dess de alla voro som-

nade. Då asar Odd sig dit, som en yxa

låg, han gnuggade mot baken till dess båg-

fiträneen brast: och sä snart Odd fitt lösa

Iiänder, högg han af sig fjättrarna; derpä

uppletar Ödd sin skjutdon, oeh fann både
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ipJlkog^er ödh båge: seäati begaf Ödd ^
till skogs.

Nu led natte», och otn morgonen et-

nar Sävid att låta döda Öddj sändfrr nfi

tnän ut å skeppen: der safvo värdbållarne^

och Odd var botta. Sävid dvaldes der

siågra dagar, men Odd hads spaning om
lians företag ( ty denue aökte vida omkring

landet efter Odd); sof han dä i tält på lati*

det. En natt letar Odd sig fram till Sä-

vids tält, och fäller tältet öfver dem, och

slogo tältkalorna Öetn, och upphörde ej

slaget, förr än Sävid var dräpt och alla de»

flom med honom voro i tältet. Odd er-

tjudes vikingarne till forman, och de bi-

falla det: Odd far nu vida omkring mellaa

länderna och iiträttar storverk, men sitter

femt i Sverige om vintrarna.

50 Kapitlet.

Oåås dom.

j

En var afFärdar Odd sändemän norr till

Rafnista ( och beder ), att hana hänåox Gud»

1
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till honom, Dé rusta sig färdiga öch före-

'taga strax sin färd, och stämma möte vid

?Ekeröarne. Samma vår uppsade Odd sin

^jenst hos SveaXonung Ingjald; haii »täller

då sin kosa till Ekeröarne-; och när frän-

'dei'ne trafFas, säger han, det voye shäl i att

liied manbkapet resa söder nt åt länderna;

^ ty der är mycket grund sjö, öch hafva v£

minst färdats ditåt). De fönno sig, väl

dervid: förö de nu så om sommarenj (här*

ja de nu söderut i Valland, Frankland
*öch Helsingialand, da göra der myc*

i^en härnad *),; men hvar som de komma

**) Nu är icfse nSgot fotmäldt otn ^eriai fard förr

än de Hda sUeppsbrott vid ett land; der gä dö

•upp i land med sitt Tolk, och som de kommo
iippi landet, »ägo de der framför sig ett hus;

det var stort ocb annorlunda dapadt än dem
de nägonsin tillförne settj det var "bygdt af

Äten. De foro till buset, och stod det öppet..

Då sade Odd till Sigurd: hvad trOr du detta

är for ett hus, som vi kommit till? Icke kan

jag veta det, säger han; men jag gissar, att hät

iSra bo man, Bom veta det, och skola vi i så-

dant fall ej gS in. De satte sig ned hvar för

Big ut med husotj men nar en stund lidit, fin-

Igo de se män taga tiU huset, och dermed fisljd*

'^^t sädAQt lBt«) £01% d« ftldrig höit förr. Jag
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i olcända länder» då budo Konungarne Odd
hemta hvad han ä.^kade i deras riken.

Vintern derpä ställde Odd weå sitt

manskap kosan ät Grekland, och der fick

han sig skepp och seglade ut under Sici-

lien ( Si kiley ): d^r var dä Christendom.

Per förestod en abbot, som het Hugo,
ett kloster: han var en den ypperligast©

man; han sporde, att dit voro komne hed-

ningar ifrän Nordlandenj for då deune go-

de Abbot dem till mötes och kom till or-

4a med Oddj sade abboten honom mycket

om Guds dyrd fheirlighetj-y Odd lät sig

derom väl öfvertygas. Abboten bad dä

förmodar, sade Odd, att här lär vara underligt

folk i detta landet; derfore skola vi bida häfi

till déss de komma fran huset. Det hände
8otn Odd gissade, att det dröjde, innan folkeC

kom ut ifrån huset.

En af landsmännen gSr dit Odd och Sigurd

*uto och sade: hvilha ärei? J ? Odd svarade

honom ocli sade som sannt var, och sporde dem
hvad det var tor att land, till hvilket de nu

Itommit? Honom svarades, att det het Aqvi-
tania. Odd sade: hvad ar detta för ett hus,

hvaruti 3 vistats en stund? Han svarar; vi kal-

la det ömsom mönster och kyrka. Odd sa*

de: hvad var det för läte, som J baden der?

Vi kalla det Tidegärd ( messa ), sade landfl-

«ianB«ni eller hyad hafven J haft för tankaJ

1
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Odd lata dopa sig; men denne svarar, att

han först ville lara känna deras seder.

Odd För till kyrkan med sina män: de hör-

lie der klockeljud och fager säng. Abbo-
ten gick än en gäng till tals med Odd och

f-agade, hvad han tyckta om deras seder.i

Odd låt väj deröfver; mande vi nu, säger

Odd, med edert tillstånd sitta här öfver

^'intern. Abboten sade, att så skulle vara-

Som Odd hade sutit der fram öfver Julen,

^ägo våldsverkare ute och härjade å Sici«

Hen. Hugo Abbot samtalade dä med Oddl

och bad honom frälsa deras land från slikt

^elakt folb. Odd bifaller detta och rustar

•clerom? Ären J heflningar? Odd sade: vi veta
litet af andra Gudar elier trosarLiklar, an att

vi tro på var magt ocb styrka, luen icke trt>

vi på O de nj eller hvad tro hatven J? Landg-<

"jiiarineti sade; vi ^tro pS den, som
.
skapat haf-

ver himmel och jord, sjÖ, sol och mSne. Odd
sade: den månde vara en stor Gud, aom allt

detta har gicrrt, och det tycker jag mig kunnat

begripri,

Nu beledsagades Ofld till harbeTge: der 3roi

'de några veckor och ega mSIstämma mei
"landfifolket. De voro angelägne om att fSÖdd
och hans män alt antaga tron; det 3^om ocfc

"•ä vid8> att Gudmund ocb Sigurd ville antaga

7-
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uu sin här: denna vinter for han vida om-
kring vid Greklands Öar och härjade, iit-

xättade stora verk och samlade mycken ri-

kedom. Han kom ända till AqvitanienJ
der styrde 4 höfdingår; der hade Odd sto-

ra vapenskiften och fällde alla dessa höf-

dingår jemte mycket annat folk, och fick

der ganska stora rikedomar* Derom qyaå

han denna visa:

Dit kom ]ag ytter*t#

der Aqvitanska

kämpe - söner

borgar styrde:

der lät jag fyra
,

fallne ligga,

' hurtiga bjeltars ^

xiu är jag bär.

tron. Det försöktes metl Odd, om bart vill^

antaga tron. Han sade sig det måga göra me^
detta villkor; jag mande taga vid ede^

tro, och hata Thor och Oden; jag må»'
de b varken blota '

St Thor eller Ode^
eller nigon annan skurgud. Men jag 'a^

icke skapad till att vara i detta land, "lai^

mSnde jag fara land från land, och mSnde jag

stundom vara med hedningar och stundom me

Christna. Det blef då afgiordt, alt Odd vafdc

• döpt. Äro de- der nu en tid bortåt.

En gång frågar Odd Gudmund och Sigurd»

em de ville fara bort. Dö Bvara; här bafv»
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Odd fat derpå åtet till Sicilien och
dvaldes der en tid och blef då döpt af

Abbot Hugo och hela hans han

51 S1'a ? i t l t: 1*.

Jerusalems - Järden»

l3erp5 seglar Ödd ut lill det förlofvade

landetj och då fick han sä stark storm och
Sa grund sjöj atfc alla hans skepp krosfiadesr

dérv^id förgingoé ock alla hans mädi så ett

han ensam kom ^ land^ på det satt: att haa
lastades med nägot skeppsvrak till lands.

Vi varit^ som osa bäst behägat» Det Mt belc

aiinorlunda med itiig, eäger Oddj här har jag

iä varit^ aom jag t3^ctier minst om. Men somi

lian e] fick sina fränder till &tt fara dädan»
drog hän sig löhligen undan ocb bort ensacn;

ttien de voro der q,var efter med allt deras folk.

Som han kom bort ifrah borgen, ser han en

Ätor manskara fara emot iigt der rider en maa
'och de andre ga. Detta folk var väl kläddt,

tti en ingen väpnad. Odd ställde sig vid vägen»

i^edan sällskapet tSgade fram föibi bonomj ocl>

talade ingen vid den andra.

Dä aer Odd, hvar 4 män lÖpa, som bada
S^Ua korta svärd i häoderaa: de löpa mot dea
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Han hacle doct sitt pilkoger med sfg. Ha'r-i

om qvad Odd denna visa;

Vi seglade fiedan
^

långt söder i haf,

' förr än det farliga

grandet jag fann:

der fic]< jag fiahna

hela mitt sällskap;

it annat led r

8e'n ensam jag syftar.
^

'

Odd är nu bommen till Förlofvadöf

Ijandet5 han ställer nu sin färd tiJl Jor-
dan, der han aflägger^ alla sina kläder, ä£»

ven sin kostbara skjorta med, och bar alla

sina kostbarheter: han vänder nu öster ut

mannen, «om red, och bngga af bonom bof*

vudet. Sedan löpa de samma led tillbaUa för^

bi Ödd, och hade en af dem bufvudet i bao*

den, Odd tycltte sig veta, att detta var

stor illgerning, som de hade bedrifvit. Ni*

löper Odd efter dem och förföljer dem häftigt^

men de löpa undan ocb till skogs, samt de^

,2)ed i jorden i en stor jordUula. Odd lop^^

efter dem ned i jordkulan. Der sätta de ^'3

till motvärn, men Odd anföll dem och uppbor-

de ei förr än han hade dräpit dem alla*

dan tager han bufvudet af dem alla och kny-

tte dem tillsamman med håret, gSr sedan tt5

1



lOl

»led hafret till Syrien och har sitt pil-

koger pä ryggent

v

t
"

t

52 Kapitlet,

• Vapéiiskifte med Konung Wilhelm. *)

vandrar nu land ifrån land: ingen
ting är förmäldt om hans färd, förr än han
Itomm^r öster åt Ungern ( Gallja ). För

landet rådde der tvänne unga Konungar,

och bar deras hufvuäen med sig iemte dea
mannens, som de dräpo,

i Odd for nu äter hem till borgen, dS hela

folkskaran var kommen till kyrkan med det

liket, som dräpet var, Odd kastar dä hiifvu-

Äena iVi i kyrkan och sade: der är nu hufvudet

den, som dräpen vardt for eder; jag hac

dödat dem och liumnats honom. Mannen tyck*

te detta vara en beiömlig gerning, som. Odd
hade gjort. Odd spor nu, hvem den man va-

rit, som han hämnats. De svara, att det bada
varit deras Biskop. Odd sade; dä mSnde det
vara bättre gjordci än og jorde.

h
H

*) Detta lär vara samma händefse, som de andra
handskrifterna hänCora till 39 Kapitlet, deC

Konungarod docfe hafvft andra namu.

I
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^ vid namn Wilhelm och Knut: 3e ha«

de en liten tid emottagit arf eftev sin fa-

der. Wilhelm var äldre och ville ensam

råda för dem: men Kntit fann sig ej här-

vid: deraf vordo de osata och hade ofred

sins imellan. Men såsom Wilhelm var

mera rönt uti vapenskiften, sa vardt han

manstarkare och Qfverlägsen3 Knut begaC

sig pä flykten och förlorade mycket foJkj

han rymde då or sitt rike och förskaffade,

sig folk, ehvarest han det fiok. På det nu

var derhän kommet, kom Odd till möi

tes med Konung Knut och bjöd honom
sitt manskap och biträde. Konungen till*-

»porde honom, hvem han vavj Odd sade,

det. Konung Knut sade: var da i Bjarma-

land för lång tid sedan? Ja, säger Odd^

Sa mycken bevakning hade de pS Odd, att

de ingalunda ville tillåta, att bön fore bortt

Men DiycUet det misshagade bononi föru*^

att vistaa der, sS mycket mer mis&ba^ade deC

honom pu att bli qvnr der sederniera.

Nu gaf Odd sig icke förr tillfreds, än han

smugit sig bort om nattetid, och kom t^H ^»"^

män, och segla de bort och längre söderut.

It länderna, och for han si land frän la"d«

til! dess han vidare ei synne^lig^ Agnde t^^^

flem ( eller visste hvar han var ) samt Uo^n Un'

da fram tili Jorialaheim ( Föilofyade t-ao'*
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Jag var äer. Dä sade Koniingen: välkoi»'-

men skall du vara hos oss och varda höf*

,(ling för mitt manskap.

Nu drogs mycket folk till Konung;

Knut, och dermed vänder han sig hem till

fiti land. Odd sadö dä till Knut: nu vill

Jag, att du sänder män till Konungen din

broder, och bjuder honom frid och billig

förlikning samt rikets halfskiftning. Kon-
tingen säger: denna färden vill jag du far.

Odd har nu med' sig hundrade män, ti'äf-

far Konung Wilhelm och säger honom sin

broders tillbud. Konung Wilhelm säger,

au han vill ingen delning hålla . med Kon-
\ing Knut, mer än att han kan bli inom
bofvet. Odd sade, att han ulan tvifyel lär

^^ta, det Konung Knut mände försöka att

tittaga sin l0tt3 de skildes åt vid så taladt.

det), och sSg der margfalldiga nya fiaker, eom
han aldrig lilirörne hvarlten hörl eHer sett; och

sS I<om lian till Jordans tlod och tvådde

flig derud efter deras sedvänfa, som der voro.

IcUe trefs Odd der länge, innan han drog sig

tillbaka norr ut i landet.

En dag i vackert väder seglade Odd till ett

fi.tort och ansenligt land etc.

Mlerstam»



Odd far mi bort och bodar Konung Knut^

luiru d^t var stälät, och att all förlikning

vore afslagen.

De skipa sin här emot Konung Wil»

helm, och, så snart de möttes, uppstod straX:

ett härdt vapenskifte. Odd framträngde,

så härdt, att han bröt sig igenom, K.onung

Wilhelms slcöldborg och omsider lade sitE.

svärd igenom honom: föll då Konungen,

under sitt bgner, och. höjdes dä segerrop,

öfver hela hären, Konimg Knut lät dä.

fejden upphöra och bjuda alla män fred;,

allt folket emottog detca^ alla män lofvade.

honom då lydnad och gåfvo dexp.ä sin för-

säkran. Konung Knut sätter sig derpå ii

sitt rike5 han tillbjöd dä Odd alla villkor,

hos sig. Härom q^vad Odd denna, visa:-.

Jag förr icke nojdesi.

Sa uti Ungern

Jag kom att besöka'

Konungar tvänne:

jag antog åt en

arfvet vinna;

Ittaftigt bistånd

jag gjorde mia Konung*.
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53 K A P I T L E T.

Odds vidare färåev»

Dä Odd nu hade varit der så några half-

är, var detta vistande honom så obehag-t

Hgt> att han på intet satt kunde der län-

gre dväljas. Konungen erbjuder hononi
myclcet folk, meq han svarar sig det inga-

lunda åstunda. Odd ( vistades der ej län-

ge förr än han ) förfogade sig ur Ungern,

(drog sig norr ut åt landen ) och genom-
vandrade mänga länder och stora marker.

En dag i vackert väder seglade Odd
till ett stort och ansenligt land: det var

serdfcles utmärkt för sin stora skog, hvars

Jxiake Odd aldrig hade sett. Der går han
i land och upp uti skogenj men då han

hade gått en stund ut efter bergsklyftorna»

hörer han elt starkt dån med gxufligt ovä-

sende. Då Odd ser sig omkring, fick han

se, hvarest en stark och ganska stor flyg-

^rake sväfvar. Aldi^ig skilde Odd sig vid

^in skjorta eller sitt pilkoger: han lade en

pil på bågsträngen och skjöt på draken —

•

ilien det bet ej mer derä än om han skju^

Ut mot en sten. Det behöfver ej léingQ
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ordas otrij, alt draken ^vingade honom tipp

pch flug med honom bäde öfver SjO och

land} fikjqrtan skyddade honom dock fof

drakens etter, Draken flög med Oå3^

mot en klippa, och för^e honom dit upp.

Odd vardt dä lös och kröp in i en bergs-

klyfta: der höll hrfn sig i 4 nätter och vå;-_

gade sig ingenstädes bort häiifränj han

gick dock hvar dagr draken ej var tiU-

städes, pä ett högt berg ^tt sig omkring».

En vacker d^g säg han, hvarest ex\

stor och stark Rese var ned^n för bergs.-,

klipporna. Resen blir Qdd varse och före-^

statler sig, att det månde vara, ett barn^
-

och gipk klippan uppföre, tager Odd under

sin skinnpäls och bär honom hem med
sig. När de nu hunnet ett stycke på v^-

gen, kommer der draken och anfaller Re*

fien: deras ätgång var ganska hårdj sliiias

dock dermed, att Resen dräper draken,^

och var denne då öfvervunnen. Han hugger

klor och näbb af draken, och förer dessa sa-

ker jemte Odd med sig hem. ^lesen egde

en dotter, som het Hildegard: henoa
lemnades Odd till leksvcn, och vardt det

ganska kärligt ijem imellan- Han var des:
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$t|dottern.

Odd gick hv^rje dag till skogs rne4

I

fiJn båge att skiuta djur och foglar, som
han hade hem med sig om qvällen. En

Ö^g koxKi han 9tt fa ett lejop, och fänga-

Öe han det nied konst, på sådant sätt, att

han jagade det i en bergkula och bar. sten

for öppningen: en öppning vpr på berget,

derigenom inkastade, han till djuret hvad

han hade pa sin jagt sl^affat det till föda;

i
hvilket ock lejonet förtärde det ena efter

äet andra. Jlesen {Ii 1 der tyckte mycket

om Odd, men Odd fann sig mycket illa

derj dock kunde han aldrig komma bort

Nerifrån, med minre Hildegard visste deraf,

HiUer Rese egde 2 bröder der i grann-

skapet och v^r jemt strid imellan dessa

5; ty alla ville hafva Konunganamn; men
Öeq egde att vara Konung, som kunde å-

öagalägga det största uiandomsprof eller

^gde åtn värsta hund, då dylika samman-

hetsades, Odd fapR $ig ganska illa vi4

sin ställning och bad Hildegard låta sig

l^omma dädan. Hon var länge trög der-

tiU; dock kom det derhän, att hon till-

Stadde det. Hon säger då till Odd; da
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lär lifcväl erna att komöia hit igen. Han
svarade ej visst derpä. Det förekommer

*

mig likväl mycket underligt, sade hon; ty

jag älskar dig mycket, oaktadt du är sä

lite^5 jag bör ock icke dölja, att jag ar

med barn, ehuru det mätte synas dig o-

likligt, att du vore för till slik bragd, sä

liten som du är att påse5 ingen anledning-

är, att någon annan dertill varit orsakan^

des än du^

[ Men ehuru jag ej kan vanda ögonen

från dig, föp kärleks skull, så har jag

likväl icke samvete att förmena dig fara

livart du vill; ty jag ser, att du hvarken

vill eller har sinne för att vara här läng-

re hos oss; dock behöfver du ej tvifla, det

du aldrig komme härifrän utan min villjaj

jag vill dock heldre här bära harm och

sorg, murkna och förtvina, såsom ödet be-

hagar, än att du ej skulle få vistas å den

ort som du vill, och der dig synes godt att

vara; men huru vill du, att jag skall bete

znig med vårt barn? Du skall sända tnig

det, då det är lo vintrar, säger Odd, om
det är en gossej ty jag väntar då manlig*

r 1
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J»et hos honom; men är det en flicka, må
du sjelf sörja för henne; ty henne oiånde

jag intet bry mig om» Deruli, sade hon>

så väl som uti allt annat, skall du få rådaj

farväl och lef lycklig I

Nu vänder Hildegard åter och gråtet

bitterliga, men Odd faegifver sig till sjöss-,

och hennes fader Hilder ror. Odd tyckte

det vara senfärdigt att färdas med åror, ty

leden var lång; han begagnar derföre deu

Kafnista männen förlänta ättlycka, och his*

sar segel i lugn; då kom strax vind, och

de segla fram med landet. Som de hade

seglat en liten stund, löper Hilder Rese

lapp, famlar pä båten efter Odd, fattar

titi honom, slår honom under sig och sä-

ger: dräpa månde jag dig, om du ej vänder

igen med det trollskap, som du har och

medfärdas; alla land och fjell löpa, som de

vore yra; men skeppetmånde sjunka under

oss. Tro inte det du, säger Odd; olu är yr %

hufvudet, ty du är ©j van att segla, och

släpp upp mig, så skall du fä röna, om jag

ej säger sannt.» Han gjorde som Odd bad*

»tod upp och refvade seglet, och voro da

alla fjell och uddar stilla. Odd bad hon*

om ej undra öfver hvad honom sä syntes)
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derpå segla de» ty Oiå sade honom, att

han kundd stadna> ^når han ville: Hildei^

lät öfverlala sig af Odds ord öch fann^ att

färäeh gick föttare under siegling än rodd;

öch seglade hu till Vair öå tné Öch gå dei?

i latiäi Der vörö vidt omkring siötä och

små bergshålor: Odd bad honom att letä

sig der in och sCj om hart der funne nå**

got. Hart gjorde så — klängde sig iti i

dörren lill axlarna öch sade: här är tiågot

qvickt ( lef^-^ande ) inne^ och rhåiidé jag lå-

ta draga på mig iiiiil roddarehandske^ och

drog han så lejonet ut med öronen^ Ödd.

sade då; iiit skall dii förfara med dennä

iiunden, såsom jag säger^ haf hortom med.

dig hem och släpp hönorh aldrig lös föri*-

än pä tinget, der j hetsen hiiiidarnä till-*

samniani Du skall e] befatta dig med hon*

öm fcirr än* i sothmar, och lat honom var^

i ett hus; niert säg ingen, hvar du har fätC

hondm^ första soErtmardageö hetsa hod-

om på din broders hundar; men om hart

ej duger, så kom nästa sommarn derpå

hiti så månde jag gifva dig råd, om ej det»

tä duger, Hilder Rese hade fått stof*

fikråmot pä sina händer, då han klängdö

sig in. Han sade då: det vill jag, Oddl
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Ätt du andrå somölarii härefter vid dennä

tid kommer hit; skildes de åt vid så ta-

ladt: Hildet for hem ined djuret och föt-

for dermed efter Odds föresägö*

Men Odd tog nit annan väg; öcn är

intet förmäldt om honom elier hans färder*

feller bedrifter^ föri? än dä han äridrä va*

ren kom pa det ställe, som sagdt var. Ödd
tom först dit och fat i skogeri sttax bra»

devidj och vill ej låta Hilder märka sig;

ty han ansåg sammaokomsten för nog af-

Ventyrli^i och tyckte hari sig veta^ att Hil-

der månde söka hämnds om det förslaget

ej lyckats^ som han gifvit* Med en litert

,
Étund dereft«r höt hari areslag och set

Hilder Rese gå i land med eri kittel i han-
den och 2 kistor fulla med silfver; Reseri

tiSar någon stund, och, da Ödd ej kom,
sade han: Illa är det nu, gode vart, Odd!
att du e) kommer; men efter som jag ej

har tid att vänta här längre, emedan mitt

^ike är försvarslöst, vill jag ändock lemna
dessa egodelar qvar, och skall du ega dem,
^huru du kommer sednare, och mande jag

^^?ga en liten stenhäll deröfver, att det

fi) hortlläktar med vinden, och skall jag

ofvanpå stenen lägga tre goda gripar: svärd,
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Jijelm och sköld; och om ån Sr sä liai^

iatt du niä höra inina ord, så vill jag säga

dig, att jag vardt Könung öfver mina brö^

der och egde den aldra grymmaste hund>

ty han bet bägge mina bröders hundar till

flöds och mänga män, som ville hjielpa

hundarna. Jag fxambar felor och häbb af

gammen, och tycktes det vara mycket stör-

sre hjekeverk än hvad mina bröder uträt-

tat; — är jag alltså env'-åIdskonung öfvec

hela landet, och mändé jag således fara

hädan och hem till mitt rike, och om dii

kommer till itiig, så månde jag vara dig

bättre än ingen» Det vill jag ock säga

dig, Odd, stallbroder! att min dotter Hil-

flegärd har fått en son, som heter Vi gn erji

oeh är ett godt mansämne, hvilken hon

säger, att du eger med henne; denne skflU

Jag Uppföda så värdigt jag formar, lära

honom idroltel: och göra allt för honoitif

sbm vore han min egen, till dess han bH^^

io vintrar, och sedan skall Jag sända dig

lionom, såsom dii sjelf Föresågt; sedan rod-

de han bort. När han var borta, står ÖdÄ

lipp och går dit-, som godset låg under

hälfen, och var der en sä stor klippa,

mången förmådde röra dem Odd eriiv^S



alltså det Bom låg pä tlippan, och gick

så ijt ät marker och skogar.

Det titnade en clag^, att Oåå gick fram

marken: han var då mycket trött, och

^atte sig under -en ek- Han säg, hvaresC

®n man gick i en Lläflä-ckig kort kappa,

"^QÅ högt uppdragna skor (kängor) pä
^ötternfr, en rörkäpp i handen, och guld-

Sydda handskar; medelmåttig till vextea

Och hurtig till utseendet; hade sid hatt, sä

Eian med svårighet såg honom i anletet;

och hflde h«n stora mustascher och långt

skägg, bägge delarna röda. Denne går till

Odd, der han sitter och helsar honom vid

^amn. Odd mottog vänligt hatis helsning

och frågar efter hans namn. Han svarar:

IVödgrane, och känner jag väl Örvar
Odd, och är det mig hart att spörja till

öig, efter som du är den största kämpe och
^jelte, dock är nn så litet manstark, och
far som en fattig man; det är likväl illa,

ttt så skulle gå med en slik man. Det
^ar nu gått så en tid, ^äger Odd, att jag

^cke egt öfver folk att råda. Vill du nu
*^gå fosterbrödralajg med mig, eäger 7löd«
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grane. Svårt ar att nelca ået som så väl

är tillbiudet> säger Odd, och må jag d«t

vidtaga» Icke är du då ännu olycklig, sa-

de Rödgtäne. Det vill jag säga di.g ( fort-

for denne )y att här ligga 2;n6 kämpar vid

land, som hafvä lö skéj)p och aro minå

fosterbröder: den ene härstaäiniat fräh -

Danmark, och den andre från iSötaland^

fien ene heter Gärdar och den andre

Syrner; och vet Jajg itiga kämpar dennä

sidan hafvet, som äro större eller raskarö

äf sig i alla delar 'åti dessa^ méd dessa skall

jag laga^ att dit kommeri fostetbrödralag»

och skall du mest råda bland oss alla3 dock

månde mina rad vata . åe helsosammastev

Men hrart skulle du villja hälla hädan*

öm detta ginge fram, som nil är sagdt?

Det ligger ixiig jerttnt i sinnet, säger ödd*

att fä räka ÖgmUnd' jEythJofs hane, soitt

med annat xlamti kallas Floke. Akta! aktd

älg Odd ! och tala ej om det^ säger Rö3-

grane; det är ej rådligl att hafva något ^

delo med en isådan menniska, som ÖgmunA
^

och om du träffar honom ien annaft

gångi månde du få mycket värre af hofi^

om än tillförne, och slå det ur hågen att

söka honom vidare. Jag ville likväJ>
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%er Ödd, försöka att hämnas min fosterbro,
der Thotd, och aldrig skall jag upphöra,
förr ån jäg ftihnit honom, om ödet sä fo-
^ar det. Vill da, frågar Rödgrane, att jag
^aager -dig t)gmund§ uppkomst; och förmo-
'^arjag, ^uinsel-, det ingen förhoppning ar,
'att han af menniskor öfvervinnes, så vida
au kände hans upprinnelse. Det blir då
a« förtälja om honom som följer:

Öar ek het en Konung, som rådde
'ofvér Bjarmäland, då du reste ditj efter du
sjelf har dig bekant, hvad skada du gjorde
Bjarmerna, men var dä redan bortFaren,
tyckte de sig lidit af dig allt dét ondt var,
och villja gerna hämnas, om de det gitta.
•Deras företag var då det, att de fingo sig
•«n trollköna '( Gydja ), under en stor forsr
*on vat full med trolldom ( galldrafall)
Och elaka konster ( gi örni nga full 3.Oe sängförde henne med Konung Harek,
,^ch vardt hon sä moder åt denna Ögrmind
*/oke. Han har ända från yngre åren af
°e 'flesta blifvit ansedd olik andra män, för
«»tt möderne skull, och hans fader var en
;Stor blotidkare. Strax när Ögmund var 3

,

tntrar, vardt han skickad tillFinnmarken:^ laVäe hen allehanda galldv oeh troll-
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clomstonater ( glörmngar ); och'' clå hm
uti dem var fullärd, for han äter till Bjar-

maland; då var han 6 vintrar gammal och

stor som troll, båleiark och elak i vidskif-

ten. Icke har han blifvit till utseendeC

förbättrad hos Finnarne: ty han är både

svart och blå, och håret svart och langt,

och hängde en lugg ( Flo ko ) ned for ögo-

nen, hvadan han sedermera är kallad Og-

niund Floke. Bjarmerne ernade så sända

honom dig till mötes att dräpa dig, och

tyckte de sig veta, att mycket tarfvades för

att få död på dig. Yttermera var det de-

ras företag, att de låto anställa sejd fot

Ögmund, så att på honom skulle intet jera

hita5 dernäst offrade och förtrollade hon**

om, sä att han vardt ingen varelse Iik#

£yth)of het en viking: han var det största

troll och berserk, så att ingen ansågs för

. större Garp, och aldrig hade han farr0

skepp än 165 aldrig satt han i land, utan

låg ute pä härskeppen både vinter och

sommar: allt bäfvade för honom, der hatt

framfor. Han öfvervann Bjarmaland och

gjorde det skattskyldigt. Ögmund hade

fatt sig 8 följeslagare: Hare k, Hakö*

T i n d, Finn och F j ö r v e, T j a s s «

j
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och Tj orve; 3e voro alla i filtbappor,

och bet ä dem intet jern. Sedan gjorde

Ogttiund bolag med Eythjof, och var han
dä lo vintrar, och var i 5 vintrar med
Kythjof. Denne fattade för Ögmund ea

Bå stark kärlek — tyhvar älskar
sin like —^ att han höll honom såsom
sin fosterson, och att han aldrig ville gö»

ra honom emot, och eftergaf han för Ög-
mands skull Harek hela skatten af Bjarma«

land. Ej lönte Ögmund detta bättre än såp

ett han drap honom sofvande i sin säng

och mördade honom; detta var honom der-

före lätt, emedan Eythjof hade laggt hon-
om i sängen jemte sig, och ernade göra

honom till sitt önskebarn. Sedan skildes

han vid Eythjofs män och for dit som li-

Itade honom, och hade med sig 2 fullru-

Btade sfeepp, och sedan är han kallad Ög-
mund Eythjofs bane; och samma sommat*

»logens J utiTronu vågar; var han då 12 vin-

trar, och tog han det serdeles illa, att han ej

gat hämnas på dig, och mördade han din

fosterbröder Thord Stafnglam.^ Han for

Sedan att träffa sin moder, Gydjan, som
J^allades Grimhil^, medan hon ^vistades

ibland menniskorj pion nu är hon vorden
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halFparten såsom meont^Icaj t}lli utseepd:e%

och. till an^ra. hälften djuret Oarga ( oföi:-.

sträckta eller Ijejanet ) och har förfärligt;

starka klor och lå»g och stor svans,, hvar-,

meå hon dräper både uienniskor och an-

dra creattir samt drakar,. Dä bad Ögmundft^

att; hon skuUe taga lifvet af dig, och. iiUi

har hon laggt sig i skogen bland djuT», och,

är nu norr i England^ och söker dig: nxk

h^r jag sagt dig det. samwi^ onx Ogniuni

Eythjofa bane,,

Hvarje nxau torde nup. säger Odd, haf-.

va svårt vid att ega något i odelo, mei
honom, onl han är slik som du säger; d^ck;:

läogtar jag att finna honom. Yärre är han,^

fäger Rödgrane,^ än jag förmält^ ty haA
ml snarare kallas ( ond ) ande, än menni-.

ska; hvarföre jag anser honom ej ftf men-,

tiiskor kunna besegras eller dödasj xnen lå-*

tom oss fara till skeppen^ och sä gjorda

de^ Qdd såg der mänga stora och vän*

skepp ligga; och gå de så ut pä dem, Odd
såg der 2 män» som öfverginga d^ andra?

de stodo upp emot Rödgrane och helsada

sin fosterbroder* Han satte sig imellan

dem och sade; här är kommen en m^o»



^003 jag vet, alt J, fosterbröder, hört om-

talas; han heter Oiå och kallas Örv'ar-Odd,

och vill jaff, att han varder vår fosterbro-

der5 ban skall mest råda bland oss, ty han

mest van vid härnqd. Syrner aägeifs är

det den Odd, som for till Bjarmaland?

5.annt är det, säger Rödgrane., $yrner sä-

^er: då tyckes mig vsirdt, att han varder

vår fosterbröder. FuUväl likar mig det,

säger Gard,. Detta fastställes; då spör Röd-
grane, om. Odd, ville hålla efter Ögmund?
Farom föi;8t; till England, säger Oddj de
gjorde så och tältade öfver sina skepp,

Oet lirnade en vacker dag, att Syrner

och Gard foi:o. i land alt förlusta sig och

l»änga män med dem, men Odd låg nedres

vid skeppen; Rödgraxje syntes icke till,

vädret var ganska hett, och kastade foster-

bröderna af sig kläderna, vid en sjö, för
'

att simma; der var ca. skog nära: alla de-

ras män voro. bortai och: förlust4de_ sig,

Men när dagen led, fingo, männen, se ett

stort djur framkomma ur skogen; det ha-

menniskahufvud och gru/liga, stora bugg-
tämjer, dess hals var både läng och diger,

«tt svärd, hade det i hvarje klo, dessa vo*

to både blanka och stora. När detta odius.
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»alkade« mannen, skrek ået förfärligt, och

drap i första laget 5 män, nedhögg en

med hvarje svärd, ooh bet den tredje medi

tänderna» och 2 slog det meå svansen, och

inom en. kort tid hade det dräpt 6a män«L

Dä var Gard klädd, och vände sig mofi

djuret och högg sä kraftigt, att ena svär-*

det föll till jarden och ut i vattnet, men,.

Kied det andra högg det till Qard, så haxk

föll till jorden,, ach for djuret straK pä?,

lionom^ J det samma kom Syrner dit meå
ett draget svärd, som het S nid il, det bä-*^

sta svärd, som aldrig stadnade i huggstad;;

och högg han mot djiwet och bortiag defi

andra svärdet, så det föll ut i vattnet; i

det samma slog djuret honom under sig*

så han strax Föll i afdånin*^; men de män»

som undankommo> lupo till skeppen och

berättade om fosterbrödernas fall jemtöi

mänga andra mäns, och sade^ att ingen för-*

mådde motstå denna ovätt^ och skall duj

derföre lägga från laod och Irälsa oss som

snarast. Stor skam vore det^ säger Odd, atfr

jag skulle så fars ästad, att ej mina foster-

bröder bli hämnade,, så raska män som d^

voro3 det skall aldrig hända. Han tage*"

dina jpiiar oQh gai i land; och nu



l(ommer ett litet stycke Jerifrän, far haa
höra ett förfärligt läte; strax derpä ser Odd
denna Fingalf. Han lägger dä en af pi-

larna Gusesnöt på bågsträngen och sfcjöt ä

djuret: det gick in i ögat och ut i iiac«

len. Djuret anföll honom så häftigt, att

han ej kom bågen för sig; djuret förde

klorna mot Odds bröst, så han var nära

att falla, men skjortan dugde då, som an-

narB, så att klorna ej skadade honom» Han
drog svärdet, som han bar vid sidan, bå*

de hastigt och raskt, och högg svansen af

djuret. Det sprang då grenjande till skogs;

Odd sköt då en Gusespil, som träiFade i

bakdelen och gick genom hjertat och ut

genom bröstet, och föll så Fingalfen till

jorden; sprungo dä många fram till dju-

ret, och höggo» slogo oeh krossade det^

hvilka tillförne ej vågat nalkas det; men
Odd lät sedan bränna det och föra foster-

bröderna, samt flera män, som voro såra*

de, men lefde, till skeppen och läka dem-

Sedan hölio de till Danmark och suto der

öfver vintern; de lägo der flere vintrar och

bärjade om sommaren i Saxland, Frank-
land och Fläming i alan d, till dess Sy^
ber Qch Qåxå ledMiade yiåbäxmå och £as^«
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ty han hade kommit pfvaja, frSn landet, dä.

Q,dd höll p,ä att besegra Fingalpén,, men,

sällan, var han. närstadd, der något man-

dpm.spro.f fox;d.i;ades, och. ådagalade intet,

hjelt^verk; njeQ. i;äd.3,g. yai: h^n,,

J^^u. läggei; Odd; i härcad och; har 5;

skepp, väl. &ki-p.a.de5 Ijtan, f^r nu, ai;er: a;.i.t sår

ka e^t;er Ögmund Ej^thjp^s bane. Nu, vo-

X/O, lo vintrar förlidne, sedan haq^. reste. från.

B^iaaland. Det timade en qvälly, al;t OdÄ
I^g vid ett utnäs och h^de tält på landet:

han aer hvar en, ga^jska. stor, tjaan ror; raolL

(ikutan, och. skyndade sa hårdt med rodden,

mot Odds. skepp, att allt krossaides,, som;

förekom.. Sedan gick denn^, iiand och. dit

som tälten voro, och frågade, hyem föf

skeppen rådde., Odd svarade för sig, och,

frågade: hvem är du? Han sade sig het^

V ig ner, och är du den Odd, som for till

BiaKrnfiJaiiid?: Sannt ix det, sade Qdd„ Här
har jag icke ett oi:d att säga, sade Vig-

ner. Hvi så? sadei Odd» Ithy, säger Vig-

wer, jag ej kan förmoda, att du är min fa-

der; sä liten och spinkigerr som du äV*

^ynes du mig vara något för liten till vex-

ten. Hvem är moder åt dig^ säger Oddj



(^IJei; hnrvi: gamiwfil äi; du?f HiHegäri he-

ter min moder, säger Yigner, och åx: jag-

lödd i Risaland och har der uppyes;t,, sam^
nu 1 o vintrar; hon, safe att Orvar Odd

var tnja fader,, den. j^g:
tän,kte, ^låride va-

i^flk d£jx ra&kaste rnan; men, du, s^i; ^iig ut •

^oin den u?laste stackare, och så låx du, ock

^onas,. Odd sa,de: ernår du, väl att. göra^

ftere, hjeUeverk än Jag gjort? Men lag

inåste, vidgå vaa: foä^dskap,, och. ät du väl-^

Vommeti. hoa mig.. P.et tillbudet; tnånde

]9g ock mottaga,, sade Yigner, ehuru jag

tycker det vara ganska liten hedei: att var^

\ grannskapet med. dig och diija mänj ty-

förekoixJiwa mig s3Lä.st;au mer like ma-,

^kar än, meziniskor; dock tyckei: jag mig
Väl kunna ådagalägga flere storverk än. du^

om jag lefver något längCi^ Qddbadhon.-

ej lasta sina män».

Älot morgonen segla de bort dädan^^

^Ph frågar Yigner, hvart Odd vill ställa

Wan?' Qdd sade sig villja uppleta Ögmund
oh ba?;ie. Af honom får du intet

?Qdti säge^ Vign^r, ty han ar det värrsta

^^'o,U Qvätt, Äom funnits född i norden^

^ månde det vara sannt, säger Odd — sa.

y^^^ som du skryter af kraft och vext öf^
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ver mig och mina män. — ået ån rKdes sa»

att ån ej vågar se eller träffa Ögmund Flo-

ke. Ingalunda behöFver du förebrå mig

Iiugbristy säger Vigner: men dessa dina orcl

skall jag löna dig någon gång, så de e) bät«

tre lika dig, än dessa mig nii lika; åoc^

säga må jag dig, hvar Ögmund finnes: hao

är i en fjärd, som heter Skugga; har»

och hans följeslagare äro i Hel lul ands

0 b 7 g den Han är der, emedaq han ej vår'

dar 61g om att träffa dig. Nu ma du hemsöka

honom, om du vill, och försöka, huru dig

lyckas. Odd sade, så skulle ske. Sedan

segla de, till dess de komrao i Grönlands
haf; ställa de sedan sin kosa i söder och

vester för landet. Då sade Vigner: mi vill

jag segla före med mitt skepp i dag, och

J hallen eder efter. Odd lät honom tå*

da. Vigner var då styresman på skeppet*

Pe finge då se, hvar a klippor raste sig

öfver hafvet: Odd förundrade sig myckel

deröfver, och seglade mellan dem, och

som dagen led, sågo de en stor ö. Oå^

bad att der lägga till. Vigner frågar, hvat*

till det skalle tjena. Odd bad lo män g^

1 land och hemta vatten; Vigner sade*

•] behöfdest Men när hans män kocööio
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i land ogIi vsrit: åer ^ti liten tid, sjönk ön^

Och alla männen vordo död^^ Ön var be-

vuxen med ljung och varde eedan ické sedd^

äfvensom ock klipporna^ fiom dö seglat

^i^ellan, försvunnit* Odd undradte myckel

häröfvet och frågade Vigner, huru detta

kom till- Vigner svarar: dn tyckes mig
hafva vett efter vexten; nu må jag

^äga dig: detta är ö:ne hafsvidunder; det

^na heter Hafgufan^ som är det största

*iövidunder, som skapadt är i hafvetj det

Sr dess natur, att det dukar både skepp

^ch manskap, och hvalfi ikar, och allt hvad

'öet kan nå; det är uppe vid dagskiftea

'öch uppskjuter då sin käft och näsa: der

^ar ett färdsund imellan dess käftar, det

seglade, och foro vi mellan dess käftar;

^en dessnäsa och nedre käft var det, som
byttes eder såsom klippor i haPvet^ deit

Qndra heter Lingbak C ijungryggj, och

den ö, som sjönk neder. Ögmund
^^"^ke har med sin galdra skipat dessa va*

^^Iser, dig och alla dina män till bane»

trodde han, att flefe skulle så fara»

^'om de der drunknade, och sedan trodda

''^o» att hafgufan skulle sluka oss alla: nu
^^äUd« jag juftt derfurt i hinnes gap^. atc



jäg visite, det hon ej var uppkommen
häfvä "vi ännii kunnat förese oas mot des-

sa "ränkérj åöck tar jag farhöga for, att dö

^njuter af liöfibéi det som är aläraVärtst.

Det månde bli att försöka, sade Odd.

Sédäh liissä de segel ofch %égla, andä

'till dess de hunnö^till Hellulands öbygder,

'och lägga in i Skuggafjärden. Så snört dé

Voro landfastä, gå de i land och till 'des%

'de fä se skansen, dér Ögmtind står, och

föreföll den dem ganska starkt byggdp

Floke gick då lipp å skanskariten och allä

hans följeslagare. 'Ogmund helsar då glad-

iiga pä Odd och spor, hvad ä -färde var el^

ler hvad hans ärende vore? Dereftér he*

höfvér du ej frigä, säger Odd, ty jag Vill

hafrä ditt lif. 'Bättre rad är, säg:er Ög-

'niun^> att vi förlikas. Nef, säger Öddi det

skall aldrig ské; ty annat är mig i sinnet^

sedan du mördat min fosterbröder Thord
-w

StöPnglam och begått ett nidingsverk ^

honom. Jag gjorde det derföre, säger ög*

toiind» att jag tyckte det ej Var jemskif*

'tadt; dock, ehiiru dt\ har funnit toip, gittet

du likväl aldrig öfvervinna mig, sa läiig^

jäg är i Wka'nse'ft. Ku fordrar jag eder, f*-

ier och son, att slåss mot öas käm|)ar9

I



ler OCK mande vi förut talas Vid inom ^kari-

ten. Det skall ske, säger Oddj och skall

jag slåss med dig^ ^Ögrnund* Öet skall ej

ske, säger Vigner, . jag skäll nu lööa 'dig

'det ord da sade mig i förstone, bär vi

i>"iöttes/att jag e) torde träfia Ogmiind.

Detta skifte lära vi åhgra^ säger Odd, än-

skön^ du ^ennä gången far !råäa. Sedah

*aga de till att slåss: det var nära vid ch

och var deras anfall ganska hårdt,

*^igner och Ögmunti taga ganska häftigt i

iiop, ty de voro båda ganska handfasta och
yaj)ehvigä man, och änföll Vigner så kraf-

tigt, att Ögmiind drog sig undah norr åt

"sjöklippornaj men Vigner lopp efter, ofvää

^rån klipporna, ned på gräsvallen, och var

^et l^<^ alnars djup 5 de företogo vier att

Vi^ottas> och Var deras kämpande alldeles o-

'^enskligt^ ty de uppkastade jord och grus

Såsom iö5 mull> och gåfvo hvarandra häf*

^Ä8kråniö!r, kiridpuslär och hårryckningar^

blodet rantt af dem båda: då var Ög-

^^nd ej ifryntHg till utseende^

Nä är det att vika dit> 8om Ödd är:

J^^^i har en stdr klubba i händerna^ ty å

^^^gendera bet jern: han slög så hårdt med
W^bban^ att^ han in^oni en liteö itund d)^]^
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alla Flolces starlcar: lian var val m8a3>

öien ej aåraci, detta vållade hans skjorta.

Dä hade Odd lust att uppsöka VJgner och

se hvad af honörn vardt. Han gick fram

ut efter klipporna, till(3ess han kommeir

dit upp som Vigner och Ögmund kämpa»

de; och i det samma s^og Ögmund till

Vio^ner, sä han foll, och strax fattade Og-

mund uti honom och strypte honom: lät

sä Vigner sitt Hf. Denna åsyn sagdes haf-

Va förekommit OdJ såsom den aldravarrsta

och den som a( alla mest rört honom»

Nu tycker jag det varit bättre, Odd! säget

Ögmund, att vi förlikts, som jag bad dig.

Nu har du af mig sä stor imanskada, att

du aldrig far större, sedan din son Vignet

är död^ hvilken mande hafva blifvit dea

största och starkaste i Norden? han var

tiu lO år gammal och hade öfvervunnit

mig, om jag varit en vanlig manj men jag

är ej minre ande än menniska; han hat

dock eå hårdt krystat min kropp, att han

»ära krossat hvart ben i mig^ så att de

akrafla i skinnet» och är jag värre än dödf

om [ag hade natur dertillj jag rädes dock

för ingen i verlden utom dig allena, och

månde jag af dig njuta allt ondt, ehvfl*



äet blir forr eller sé^hare, men nu bar du
skäl att hämnas. Odd vardt då ganska

vred och kastade sig ofvan från kh'pporna

öch kom ståndande ned på gräsvallen,

Ogmund vardt dä häftigt betagen och stör-

tade fiig från klipporna hals öfver hufvuj

^eå i sjön, så hvita fradgan stod upp efter

honoms skildes sä Ögmund och Odd åt

för denna gången, och var Odd ganska

missnöjd öfver denna färden.
.

Sedan for

han till sina skepp och seglade bori; höll

han först till Danmaik och fann sin faster*

fcroder Gard, och tog han ganska väl vid

honom.

Odd satt i Danmark ^en vintern; men.

oni våren lade de nt i harnad och sände

bud till Syrner i Göta land. Han kom
dem till mötes, och var Rödgrane med

i färden, Rödgrane spor nu Odd, hvart

han nu ville hålla? Odd svarade sig villfa

söka Ögmund Eythjofä bane, det må k«sta

hvad det vill» Det förefaller mig, säger

i^ödgrane, att det går med dig, som med
®ti yr häst5 han söker held&t dit, som han

^^rder mest <jvald ( är honom äfventyrii^
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-gast), när ån söter Ögmund och får ej

annat än ondt af honom hvarje gång J rå-

kens; <hi må dock ej tro, att han blifvit

bättre, sedan J skildens åt — dock månda

jög säga dig, hvar han satt sig neder, om
du derefter är så mycket nyfiken. Han
är kommen öster i G e i rr ö d a- ä t d hoö

Jotnen Geirröd och har bekommit hans

dotter Geirrid, och äro de båda två dd

värsta troll; thy afråder jag dig, stallbro*

der! att fara dit. Vi skola fara nu sonl

tillförne, säger Odd. Sedan färdas alla fo*

sterbrödemia öster ut fi austur-veg )t och

som de kommo till Geirrödsgärd, sägo dep

hvar en man satt i en båt och var syssel»

salt med att fiska; han hade en luden kap-

pa på sig, och denne röntes vara Ogmund.
Ty när Ogmund och Odd skildes åt, tog

Ögmund kosan åt östliga riken f ausburrU

ki )^ blef Jotnen Geirröds mag, och skatt-

lade alla Konungar i östliga rikena» så att

de inom 12 månader skulle lemna honom
öfra och nedra knäfvelbarden och skinnet

derjemte, hvaraf den ludna kappa vatf

gjord, som Ögmund nu bar. Odd lade »ti

med båtarne efter Ögmund; men denne

höll undan och rodde af ytterstä förmåga*



13»

Fosterbröderna löpa i ett sliepp och ro

häftigt, ocb voro då tvänne om hvarje åra;

ttien Floke rodde sä raskt^ att de hvarkea

tiiera närmades eller blefv^o längre efter

honom, ända tiU dess de kommo till lan-

det. Ögmund lopp då å land och lemna-

båten ytterst på sjöstranden. Odd var

^öabbast i land af sina män och dernäst Syr-

^'er, och lupo de efter Ögmund5 men när

Ogmund ser, att de månde råkas; tog hau
*ill orda och qvad:

Geirrod lag betler,

hylleatgod man,
Itämpen. den fitarka,

mig komma tiil hjelp,

likaså min hustru»

sielf den andra,

Ty allas deras bistånd

hU jag behÖfver»

Då san^nades det gamla ordspråket, att

^^rärond yätt, som han namnes,
(^är man anropar djefvulen, är han ej

^"gt borta ): kom då Geiriöd med allt

folk; de voro tillsamman lo. Dä kom
^ärd och deras män, och uppstod der ett

^et hårdaste vapenskifte: Geirröd delade



grofva Kugg, sä inom en liten stund Sraj^

han 15 män för Odd. Ödd tog då till ed.

af Gusespilar, lade den å bågsträngen och

filijöt mot Geirrod. Den träffade i bröstet

och gick ut mellan skuldrornä5 Geirröd

gick fram med såret och vardt 3 mannä
bane, innan han föll död ned. Geirrid viaf

manskadligj ty hon drap pä en liten stun^

39 raänj då vänder Gard mot henne, öch

hade de sedan vidskifte; men lyktades de*^

så, att Gard stupade der med godt loford-

När nu Odd såg detta, vardt han häftig*'

vred, och lade Guses-nöt ä sträng och skjöc

den under Geirrids högra hand, och

under den venstra: icke sågo de henne g^^*

va sig dervid. Dä skjöt Odd med dei*

andra: den träffar i underlifvet och ut gcti*

om länderna, och dog hon strax derp^*

Ögmund var icke sysslolös i stridenj

han hade pä en liten stund dräpit3omä^*

förr än Syrner ilade, mot honom: ega

åa huggskifte, och vitas Syrner sar. Stra^^

derpä ser Odd Syrner vika för Ögmun^j

han vänder sig dä dit, men när Ögm^^^

märker detta, söker han flykten och löp^^

ganska rasktj men Syrner och Odd e^teti

som de det bäst förmådde. Ögmund va«



5 sin tappa; men nh*r Syrner märker, att

Odd och Ögmund skulle drabba sanlman,

pnsträngde han sina yttersta krafter; Ög-
snund kastade då kappan och ^va4:

Nu iag mSste

kasta inin kappa,

den der var gjord

af KonungasUägg,

sidorna prydd

med gyllene merlor^

minde jag mödd
henne xnlsta«

r

Dock, som Ögmimd dä var lättklädd,

ilade han undan. Odd fortskyndar sitt

lopp och var lättare på foten än Syrner;

ölen när Ögmund märker detta, vänder

han 81g mot Odd, och drabba de tillsam-

*Uan. Deras brottningskamp var både lång

Och häftig; men oaktadt Odd hade styrka

öiot Ögmund, kunde han likväl ej fälla

^onom. Då ankom Syrner med svärdet

Snidil draget, och ernade att dermed hug-
ga till Ögmund^ men dä denne förnam det-

ta, höll han Odd för hugget, då ock Syr-

^er höll det tillbaka, och bar det tidt och

•fU så tili, att ©giUttnd hadö Odd framför

1
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sig såsom stöld och Syrners syftnlnp sa-

medelst förfelades; men om än hugget drab-

bade Odd, vardt han likval ej sårad för sin

skjorta skull. Det hände sig då en gång
sa, att Odd fick foten mot en jordfast sten}

lian spänner dä så härdt mot Ögmund, att
>

han var nära att svigna omkull; i det sam»

ma högg Syrner till Ogmund, ty denna

iom dä icke att hälla Odd för huggets

Hugget kom ofvantili vid länderna» och tog

Snidil då bort allt hvad det förekom. Syir*

ner afhögg då ett sä stort stycke af Ög- f

xnunds lår, att en ej kunde draga mera»

Vid detta gaf Ogmund sig sa svara, att

han for dit neder, hvarifrån han kommen
var. Odd fattar dä med bada händerna i

Öi^munds skägg med den styrka, att hatt
j

ref af honom allt skägget och skäggstadeo

med, ända till benen, samt derjemte hela

ansigtet med båda kindbackarna och så upp

till ännet allt bak, till midt på halseP»^

och skildes dermed, att svalen slets ifrafli

och Odd behöll det han i handom hade?

jnen forden tillslöts öfver Ögmunds bt^f'

vudj och skildes de sä åt. Odd och Sy^""

jiev foro till sina skepp, och hade Odd

fått tnyokexi uianskada; det gjord©
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den mesta harm, att han ha3.e mist sia

fosterbroder Gard. Rödgrane var ock för*

»vunnen, så Odd och Syrner ej visste, hvart

han tog vägen: det tycktes raännen, som
det varit Oden, som visat sig.

Fosterbröderna höllo nu bort, och tyck-

tes männen, att Odd ej njutit det bästa af

Ogmund, då han xnistat Gard, ehuruväl de

»iiycket uträttat vid dessa ovättars dräp,r

nu och tillförne. Geirrid hade egt

med Ogmund en son, som het Surturj
denne var 3 vintrar, då Sagan kommit här

hän; han var storvuxen och liklig till allt

det ondt var, samt vanskaplig. Nu foro

fosterbröderna hem till Göta land, och satt

Odd der öfver vinterut

Men när det led UiQt vären^ var Odd
tnycket oglad: honom föllo alltid i hugen
de haraiarjledningar han hade fatt af Ögr
mund Floke; dock besinnar han, det han

ej borde äfventyra sin fosterbroder Syrner

längre att slåss med Öt^mund, Han fatta-

de då det beslut,, alt han ensam lönligen

Otti nattetid smög sig bortj for han sä

stundom pa flottor öfver vatten, der som
behöfdesj ©ch stundom for han i skog

öch mark, och trälFar pä ganska stora



fjellvägar, och bar liai:^ alltid sitt pillcoger

pa ryggen. Han far nu vida omkring Isn-

den, och blef det till ^åda, att han hadd

endast det tiH föda, eom han skjöt med
bågen. Han spänner då om ryggen och

fötterna några näfrar, oeh gjorde sig der*

jemte en stor näfverhatt: är han nu icke

androm lik, utan mycket tjockare å'n an-

dra män. Det år intet förmfildt om hap&

färder, förr än han kommer fram ur mag-

ierna och ser, att stora uppodlingar ( ha*

rader ) visa sig fram för honom*

Han" kom fram omsider i Hunalanäj
*der fann han i en mark en liten by3 de^

beslöt han hvila sig. Han hade dä en stol?

och fotsid regnkappa äfver sina kläde/y

sitt pilkoger på ryggen och bågen i

bauden.

Som Odd kom till den lilla byn, stod

der en msn ute och klöf ved: denne vat

Jiten tiil vfxien och grähärigj han helsax

bonom välkommen och spor om dess namu-

Han svarade sig heta V i d £ö r ii 1, d-

vidtbereste (Näfverman), men hvad he-

lör du, karl? Jag heter Jolf, «äger karlenj
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toianae ån villja blifva här i natt? Ja, säger

Odd, De gingo dä in i stugan (der satt

gumman på pallen ). Jolf sade: du, min
gunima! skall värda gästen, jag har myc-
tet annat att bestyra. Gumman sade: sa

gär det ofta, att du bjuder folk till gäst-

i^ing; men litet iinues dem till undfägnad.

Om qvällen (när gubben tom hem) 'sat-

tes fram för dem mat. Vidförul ( som
satt på andra sidan om bordet ) drog fram
en knif undan sin keppa: derå voro för»

gylda holkar, och var det en stor dyrbar-

het. Karlen tog fenifven, sag derpå och
sade; eger du denna dyrbarhet? Ja, svarar

Vidförul. (Karlen frågar: huru har du at-

Itommit en dylik kostbarhet? NäJverman»

toen svarade: det timade, dä jag vari mina

^^nga år. att då vi alla stallbröder höllo

pä att bränna salt, ett skepp vräktes till

*trands, der vi voro: skeppetkrossades i spill-

ror, och männen kastades på stranden: vi

slöto köp med dem, och kom denna kniE

på min lott; men, om sä vore, karl! att

^^n tyckes dig så god, så vill jag gifva
^ig honom.) Vill du hafva den? Gerna,
sade karlen^ och gifver dii mig den, så haf

Uck soxDi en hedersman! (och visade hon«



cm åt 8in liustrn. t-öna honom äcrrdr^

väl,^ min gubbe! sade gumman.) Nu sofv^

de öfrer natten ( och iågo Nafverraannen

och karlen tillsanimans ). När Vidförul

vaknar om morgonen, är Jolf borta (och

dess rum kallt. Dä tog han till orda:

månde e) vara bästa råd att stå upp, fara

hädan och leta sig frukost annorstädes?]^

Gumman sade:. min man ville, att du afbi-

dar hans hemkomst* Skall då så vara, sä-

ger Vidförul. Karlen kom hem mot mid-

dagen: der vardt då mat framsatt, och man.

satte sig till bords5 karlen lägger pa bor*

det framför sig 5 stenpilar. Vidförul tog

och betraktade dem, och fann, att de voro

serdeles väl gjorde. Vidförul sade? eger

du denna goda skjutdon, karl? Ja^ svarar

denne; väl vore, att de så Hkade dig, som

du säger, så ville jag gifva dig dem. Det-

ta är väl giftet, karl! $äger Vidförul,^ men

icke vet jag, hvad jag behofvet draga sten-

pilar med mig. Karlen sade: det kan hän-

da, Odd! att dessa pilar duga, der ej Gu-

sesnöt duga för dig. Vet du, att jag heter

Odd? frågar Vidförul. Ja, säger karlen,

( och är Grim Lodinkinds son nordan från

Rafflista ). Det kan väl vara, säger Odd,
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m ån vet livad än ssger; och stall jag vis-

serligen mottaga pilarna och erkänna åig
»»ycken tack derföre; Odd latex dem nu i
sitt pilkoger.

Odd sade: hvem rader för detta land?
Karlen säger: Konungen heter Herröd,
och hans dotter Silkesif, hans kämpar
Sigurd och Sjolf, hans rädgifrare Ha-
»•ek, som ock är Konungadotterns foster-
fader. Du gifver godt besked, och mända
öu viUja följa mig till Konungen, säger
0<ld, Ja, säger Jolf, ej mande ditt rese-
sällskap vara för stort, om jag följer digj
dernäst vordo de färdige, fora åstad och
iottimo, dit Konung Herröd var med Huna
här. Som de voro dit ankomne, gingode
till Konungen, der han sattöfver bord med
öottern å ena och Harek a andra sidan om
*ig; men hans kämpar suto i öndvegi midt
«mot honom. De helsade Konungen; han
Upptog väl deras qvädjo och sporde, hvem
^en store kappeklädde mannen var. Han
^^'Je sig heta Vidförul. Konungen frågade
*»onom, i hvad land han vore född, Vid-
^örul sade sig derpå ej kunna svara: jag
*^ar tiUbragt en stor del af min lefnad i

skogar; men nu är jag kommen hit att



hos e3er be3ja om vintervjslain3e. Kommet
gen sade: är da någon slags idrottsman?

Ingalunda ger jag ung ut för det, säger

VidföruL Det har jag högtidligen lofvatji

»varar Konungen, att jag blott vill gifva den

mat, som till något duger. Långt ifrån

det då, Herre! Sciger Odd, att^ j^S dugeir

till att uträtta något. Du månde atmin*

stone, säger Konungen, kunna draga till*

sammans djur, när andra skjuta. Det kan

vara, säger VidföruL Det far man försö-

ka, säger Konungen. Hvar skall jag sitta?

säger VidföruK Sitt, säger Konungen, der

våra hofmän och gäster mötas ( pä nedre

bänken, der trälar och frälsingar mötas ).

Derpå gå de hort, Vidförul beledsagar Jol£

ut och tackar honom för sitt biträde; och

är här (säger han) ett fingergull f gul di»

ring som du skall lemna gumman. Kar»

len tackar Odd mycket^ gick han nu sina

färde, men Odd in i salen och till den

plats, som honom var anvisad. Der suto

förut tvänne hofmän, som hette Ingjald
och O tt ar; han .<»ade, honom vore der plats

anvisad. Ja, säga de, vi villja också gerna

/ niottaga dig, och skall du få sitta mellan

Qss, Detta antager han, fäster upp ^^^^



{)ilfeöger pä ( tälthageln ) tapetspiken bak-

öfver sig, och sin trälurk lägger han un-

der fötternati Sedan lutar sig hvatdera pa
fiitt knä och spor honom om hvad aom ti-'

made; och han kan förtälja dem nästan

om hvar)^ land: (icke är det likväl i Sa-

ga satt, hvad de talade ) icke lyssna andra

xnän till deras taL Vidförul vistas der nu
en tidj han far ingenstädes^ utan han har

sin bälg och sin staf. De erbjuda sig att

köpa honom goda kläder, om han ailade

denna kappa; men han säger^ det 0) mån-
de ske.

S4 Kapitlet.
I

Jagt.

I) et bär nu sä till, att männen skulle fa*

ut på jagt. Dä sade Ingjald: arla sko*
*a vi vakna i morgon. Hvad skall nu blif-

utaf? säger Odd. Ingiald sade: Konun-
6®n ernår sig på jagt med sina hofman
**ch kämpar. De sofva nu öfver natten,

Om morgonen äro bröderna tidigt uppe
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ocli villja väcka Vi3förul, men äro pa in-

tet sätt i stånd derull. Det lider så långt

fram pä morgonen^ de villja dock icke gä
ifrån hoi^om. Det kom långt omsider

derhän» att Vidforul vaktiade och sade:

Huru är det nu, monne Konungen ät* re*

do? De svarade bägge: du har sofvit all-

deles förfärligt, Konungen är för länge se*

dan borta och hela hanä sällgkapt nu mån*

de vi aldrig fä ett djur» sedan allt är fäldt,

Liåtom oss fara att försöka, säger VidföruU

De göra så: Vidförul har sin bälg. pä ryg-

gen och sin lurk i handen. Vidförul sade:

äro Sjolf och Sigurd mycket snälla båg-

skyttar? Ja, svara de, uti alla idiotter äro

de före de andra männen.

Nu komma de till fjellet, och löpa

djur jemte dem; Ingjald och Ottar spänna

sin båge, försöka att skjtita och fälla al-

drig ett djur. Dä sade Vidförul: oskick-

ligt bären J eder ät; lemnen mfg hit bå-

gen; jag kan ej se, att det månde gå sämtB

för mig. Vidförul tager nu bågen; han

drager strax fram strängen på udden af

pilen och bänder sönder bågen. Ingjald

sade: nu har du illa gjort, och nu äro

frie från att skjuta djur i dag. Vidförul



feager: illa St det> om jag gjott e^er gfea-

äa». Breden Ut edra kappor, så ttiåfide jag

Visa edet hvad som finnes i.mift bälg.

t^e sade sig det villja, Vidfönil lösier tin

^pp sin bälg och ös-et xn skjutredskapen.

tyckte sig aldrig slik skjutdon settj ty

det vat allt öfverdraget med guld» Odd
tager nu ett groft täg> spänner nu bågen
Och lägger pil* pä strängen. Han skjuter

fi'am öfver hufvudet på alla mannen och
^ot den hjorti som lopp framfor sjelfva

J^onungen, Denne hjort föll strax, och un-
^^^r Konungen mycket, hvadan detta skott

^ooi, 'Sedan skjuter Vidförul med alla si-

pilar och tog djur med hvar pil, till

dess blott 6 voro qvar: desse voro Gases-
*iöt och karlens stenpilan Ingjald och
Ottar lupo jemte och logo deråt. Sjol£

och Sigurd skjoto fä djur om dagen.

Sedan fara männen hem om qvällen,

^ch när männen kom-no hvar i sitt säte,

^ordo männens pilar inburne och laggde

bordet for Konungenj skulle då Konun*
se, huru många djur hvar hade fälltj

hvar mans pilar voro markte. Dä sä-
ga bröderna till Vidförul: nu skall dugan-
6^ för Konungens bord efter dina pilar.
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Vidförul sade: Lidom först litet ocli lyss*

nom tilL Som pilen var kommen för

Konungen, sade han till sin dotter: se här,

min dotter! en vacker pil: de hölla nu i

Vidföruls' pil ocfi talades vid om hvem

som nianda ega den. Då sade Vidförul t

nu skolen J gä fram för Konungen och sa»

ga, att J egen pilen. De svarade: det bäta^

icke; Konungen känner förut vår åtgärda

Da skola vi gå alle-amman, säger Vidförul.

De göra så, och framträda nu för Konun-

gens bord. Vidförul tog till orda: herre I

säger han, denna pil ega vi sällskapsbrö-

der. Konungen såg på honom och sade:

du månde vara en stor bågskytt. Långt

ifrån det, herre! säger han; dock har jag

Tinder mitt vistande ute i , marker mest VÉsnfi

mig vid att skjuta djur eller foglar mig

till mats. Må så vara, säger KonungenJ

men kan ock vara, att du är annan man

än du säger. Efter detta träda de till sitc

säte, och tog Vidförul vara pä sina pila^*

lider nu så tiden.

I



Vad.

D*et timaäe en afton, när Konungen rar

utgången till sangs, att Sigurd och Siolf

träda bort till bröderna Ingjald och Ottar:

bara dem 2 horn med den starkasto

^ryck och bedja d^m dricka. De tag^ e-

^ot och dricka* Litet derefter konini<>

de med andra 2 horn, och ordada derför;

dö togo då emot och drucko.

Dl sade Sjolf: ligger han och sofvef,

den kappeklädde mannen, eder sällskaps-

^iian? Ja, säga de; han anser det förnufti-

gare, än dricka ifrån sig vettet. Är det så,

^ager Sjolf, eller månde han ej vara mer
Van att ligga ute på marken och skjuta

^^g djur till mat, än hålla samsäte med ri«

mänj eller månde han vara *inäll skytt,

han skjuta lika långt som vi? Det

^örtnoda vi, att han kan skjuta både längre

säkrare, säga de, Derom pkola vi slä

säga Sjolf och Sigurd, med en ring, som
^^ger en half mark, och J deremot med 2.n»

E



lika tunga ringar. SS varcit öfverenslcom*

inet, att Konungen och dottern skulle ?e

deras skott och skulle rmHtaga ringarne

förut, och tilldela dem sedan ät egarne;

«edan sofva de öfver natten. Men om mor-

gonen, när de vakna, tycka de sig oförsig-

tigt vä<ljat3 dock kom dem i sinnet att sä-

ga det för Näfvermannen» Denne sade:

ganska oklokt ' synens J mig hafva vädjat}

ehuru jag än kunnat tkjuta några djur>

bevisar det dock för litet för att kunna

mätas med slika bågamän ( snälla bågskyt-

tar); jag månde likväl fresta först, emedaö

J redan afgifvit cdra klenoder.

Nu taga männen till att dricka, ooH

efter drickesmålet gä de ut; Konungen viU

»u åskåda skjutningen. Sigurd gick framoch

skjöt, det längsta han förmådde^ och ned^

«attes der en trästolpe. Dä framträder

Sjolf dit som skipadt var: dä vardt utstå*

iadtlika långt från stolpen, der nedsattesetC

spjutskaft och derpä en guldtafla, ochSjöl^

skjöt ned guldtaflan; detta tyckte alla väl

skjutet, och sade: Näfvermannen behöfv^^

ej försöka. Lyckan står ofta en olil^"

lig bi ( En usel Jiskare gör ock lyckl^'

ga varp ), och skall jag visfierligen frefit*
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"pa. Nu gick Näfvermannen fram, stod der
Sigurd hade ståit, och skjot med en pil.

•J^an skjöt iipp i luften, så pilen en lång
«tund ej syntes5 den kom ned det taflan

»tod» tog midt uti taflan och sedan i spjut-

skaftet, sä att den pä iutet sätt gick miste.

Konungen sade: sä väl än de andrä bada
skotten gitigo, är dock detta mycket bät-

tre, och det må jag säga^ att jaj: aldrig sett

tättre dkjutéh Nu la^er NäfVermannen
andra pilen, och sk;uter sä långt, att ingen

«åg honom, förr än han kom ned. Då sa-

de allä, ätt nu ej var derom något tvifvels.

tixal mera. Derpå gä männen hem, och
tröderna taga vid ringenj och undra al-

la öfver hvad hemlighet Näfv-ermannen be-

satt uti skjiitande. Nu spfivja Sjolf <jch

Sigurd
( Tngjald och Otrar ), om han mån-

de vara snäll simtnare? Ja, svara de, han

^^ftäe ej vara åämre i denna idrott än uti

andra* Så tnå vara> säger Sjolf; vi skola

^ädja, om hdn simmar bättre, eller vi bå-

^a: vi sätta i vadtt denna ring> som hål-

en mark, och J Ö:ne tingar, som hvar-

^era håller en half markj men Konungen
*^ch Kohungadottern skola åskåda vårt

•immande, och Konungadottern skall haf-
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va ringarne i förvaf. Eftersom nu Ingjalcl

och Ottar voro öfver sig druckne, antoga

de delta: derpa gingo SjolE och Sigurd

bort och de öfrlge till sängs.

Om morgonen, när Ingjald och Ottar

vakna, komma de ihåg^ att de ej månde
gjort något vad med sundt förnuft. De
aamråda nu att säga Vidförie, huru saken

förhåller sig. Han säger: icke är det för-

sigtigt gjordt af ederj Jveten ickeengångy

om jag flyter på vattnet, men som det sä

blir frågan om täfling, har jag föresatt mig

att aldrig komma att simma. De säga då:

låtom oss ej vidare tala derom: det åt

makligast, att vi »jelfve gälda vår dumhety

och hafve de våra ringar! Icke nänns jag

det, säger Yidförul, så vida som J synen5

hysa tillit och aktning för mig uti allt^

och skall jag visst begifva mig att simma,

och sägen sä till Konungen och hans dot-

ter- De göra nu sä.

Konungen låter nu blåsa öfver hela

borgen; går nu 'hela skaran och en stof

myckenhet folk att åskåda deras lek. Sotn

Konungen och Konungadottern samt allE

manskap i borgen ankommit till vattnetg

som der var, begynna de 5 att simma ogU
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4roro bröderna i simmelcläder, tnen Vidfo-

rul i sin kappa. När de )comnia ute på
djupet, ansätta de bägge två den Lappe-

ilädde mannen, föra honom neder i vatt-

*iet och hälla honom der länge; derpä lä-

*o de honom komma upp, och hvila de sig;

de ansätta honom bida åter igen; men då

fattar han en uti hvardera handen, förda

dem så neder och höll dem ovanligt län-

ge, innan han släppte dem upp. Han lem-»

*3ar dem då en kort hvila, förer dem åter

* qvaf och håller dem så länge i vattaet,^

^tt ingen förmodade, det de skulle med lif-

^et uppkomma. Men de uppkommo alle-

samman, dock störtade blod ur bägge brö-

dernas näsor: de kunde då icke »jelfva

^«rga sig till Und$. Vidförul flyttar dem
*u i land^ sedan gifver han sig ut att sim-

och leker många lekarj omsider gar

^an i land och för Konungen, och Iielsa-

honom; Han upptog det väl och sader

är en god simmare, Vidförul! Ja, her*^

säger Vidförul^ eder har jag att tacka.,

^ör jag nu segrade. Det kan väl va*

^a, säger Konuugen. Nu gar folket bort-

"honungen går nu-, också till sitt slott med
«ut hoi och är mycket hugsjuk, hvem dea-
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ne mannen mån(3e rara, Konunjjaflottem lem-

nar honom nu ringarna; men Vidförul giE-

ver dem åt Ingjald och Ottar, och snger,

att de skola b*^haila <lem^ Konungen talat

xiu tidt och ofta vid §in doller och vid

Harek, och bad dem underrätta sig, hvem
denne vinterH;35t månde vara;, de sade. sig^

4et gerna villja göra^

36 Kafitx^et*
-

Vidars vad,.

Det tioiade en q^^äll,, när tiden, led, att

Konungen var gängen till sängs, att Sjolf

och Sigurd taga 2 stora horn fyllda med
den starkaste dryck och träda framför In-

gjald och Ottar samt hedja dem dricka-

De togo och dnicko: de låto taga 2:0^

andra; då sade Sjolf? sofver den starke lap-

peklädde mannen allt jerant och bestän*

digt, eller månde han aldrig dricka? AU"

deles icke, sätjer Ingjald,^ han dricker ga*^*

ska mycket. Dä, »äger Sjolf, skola vi sl^

yad, anlingän han Jtan dricka mera, ell«^
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vi bagge broder; vi uppsätta ö:ne ringar,

som hvardera håller en mark, men J edert

hufvud; Konungadottern skall sitta jemte

'och bedöma, Iivilkadera som vinna. Som
de na voro öfver sig druckne, gå de in

härpå, och detta stadfästes dem imellan;

derpå begåfvo de sig till sängs.

Om morgonea vakna logjald och Ot-

tar och anse sig olyckliga för sitt vadj de

förtälja dock Vidförul, huru tillgånget var,

"Vidförul sade: så obehöfligt jag tyckte é-

dert förriga vad var, tycker jag dock det-

ta, är det ännu mycket mer, i synnerhet

Gm J under en, sådan galenskap, som för

mycket drickande är, blottställt edert lif;

men för eder goda villja annars mot mig,

och deras forsat,, som villja ombringa

oss alla, så månde det göra mig ondt att

8e eder bli ledda under yxan, så vida jag

Van hjelpa eder; sägen så Konungadottern,

«tt vi månde rönas i dryckom i afton, när

Konungen gått till sängs. De säga det nu

till Konungadottern,„ och hon återigen till

sin fader. Konungen sade; det är icke il-

med åtgången, ty det liknar sig till,

fttt vi derigenom varda underrättade, hvem

^nne mannen är^ oeh skolen J, du och Ha«
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ves. De sade sig skola försöka.

Na lider den dagen, och Konungen går

till sängs. Konungadottern träder nu i

sitt säte, och Harek likaledes, och »ätla dé
sig längre ut på bänken tätt ntined bägge

de täflande. Dä sta Sjolf och Sigxird upp
XHed 3;n0 dryckeshorn i handen, och träda

framför ofvannänmde satescamrater. Dä
sade Sjolf: du tappekiudde man! det skall

vara början till vårt ölglam, att jag be-

svär dig vid den Gud du tror på, att, om
har något annat namn än Vidförul, dia

xiu' sarger det. Ja, siiger han, är nyHkenhe*

ten pä mitt namn, sa är den lätt tillfreds»

ställd: jag heter Odd. Ja, säger Sjolf, nur

är det hälften bättre; <9cb se häi: äx «t<>

horn för dig:

0\å ! uti striden

du icke klöf

vapen»kiortor

—

de hjeloiCäckte veko,

striden vexte^

eld gick i by en,

nix uppä V e n d er

KungQu vana aegec.
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Nu letnrar Sigurd honom andra dryc-

Ice&hornet och ^vad;

-

Oåå ! Icke var du,,

ilftr fivärden färgad«s^

vi lato liäcUa

Konungs kjiuparoe dq^;

dädan bar jag

sSrena fjtjrton,

ine'n du uti bygdea.

tiggde dig uiau

Nu gä de till sina säten, men Odd
ärack ur hornen: Odd gtar upp och (yller

£ hornen, träder derttied framför IcämparT

623, lemnar dem hvar silt hprn och qvad:

Ifu min aJng

3 skolen lyssna,

Sjolf och Sigurd,

Bätesbröder I

£r har jag art gälda

Lårdan 5tg8ng -!~

hSrdtagen fiang —
er hutlösa tvål

1

Sjolf ! du dS

fil dadlds

fiom huglos

(I köksgolfvet



nSr lag var ute

hos Aquitaner

och männerna fyra.

lifvet afhände,.

Na går Odd till sitt säte och 3e 3nc-

Ipa; ur hornen.. Sedan träda de for. 044.

iiied fyllda, hornj och qyad. Sjolf::

QÅ^\ <Iu bar.

vandrat och tiggt»^

och, lip£;art*iinulor-

tyrit, af bordet;

jnen ensam bar jsg

cn, huggfln Bköld

£rÄn Ulfvafieliet.

iört. tillbaka-,

Sigurd räcbq^r. honom, då- andra, horiner-

ock c[vads.

Odd! du var er medl

ute med Grok^r*

dJ vi I Särkar ( Saracener ).

färgade svärden:.

vSra vapens brak

dä skållade vidtf

och hopar af folk

Cöllo i fitridea*
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Nu gä 3e till sates, ocK 0(3d, dricker

ut hornen, fyller sedan, uti,^ tiädcr framför,

åetn, och qväder;.

sprSk.sam bland tärnor»,

da iPgan vi låto.

kring Konungen leka^^

dugliga kampen,

fiiigo vi dräpen

och hans svenners

lider förkortad.

Och Sigurd! du IJg^

i. tärnornas saU.

medan med Bjarmar

två gSnger vi filogos;^

vapenlekar vi,

värdigt röna;;

ine'n du — h)eUe i; salen

CQi under l«kan,.

Odd trädjer då till sätes,, medan de töm*

tna hornen.. Derpå. räckas. Odd. 2;ne horO;^

och qvad Sjolf:.

Odd ! du var e/ mei
vid Atai» fjellet;

gods och guld
/

vi dä baiva fält:



BerserRen vi ^

binda förinaddej;

då vardt med mod
KoogS Qianskapet dräpet.

Sigurd qx^ad nu icke: de gå till sates;

men Odd dricker ur hornen. lian trädde

sedan framför dem xxxtå 2;ne hoxjx ock;

q^vad:

Sjolf! du var ejjcnedi

der vi fingo se

Kämpa bryoioc*

tvagne i blod:

mot skjortor af fera-

fpjuten jagas j,

men höll du dig heldr©-

i Konunga. salen*.

Gcb, Sigurd! du var öj med:

•utanför H*ölmsn3s,

der sex vi bestego-

iiogbrynjade skeppa.

med var du Toke

vester med Skoll©^

di vi togo lifvet

af Engelska Kungen..
j

Odd sätter sig nu neder, och de andre^

diicka ur hornen, fylla sedan uti och lem-

sia honom — nu vardfi dock icke qv^detidö



«ätta Sig ne3er, och Oåå. dricier nr hor-

nen, fyller dem åter och ser, att kämparn*

hörja blifva mycket druckne^ räcker den»

liornen och qväder:

Sjolf! du var ei meå^
,

der hvassa svärden

töntes pH Jarlen, ,

utanför Lessö-;

språksam med koaet

äu hulcade d&

hemma lill gärds

meJlaa kalf och trälinnon

Ocb, Sigurd!, du var ej med»

liär S Seland jag fällde

»tridhSrda bröderaat

Brand och Agnar,

Asmund och Ingjald»

och Alf den femte;

hej hemma du ISg

i Konungens sal,

du munvige

hartagne mes^

Dä sätter Odd sig: de dricka ur hor-

J^en, fylla dem ater, öch i^äcka dem åc

^dd, men qväda icke; ty målföret begynte

blifva dem betaget. Odd tömmer nu^ medan
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cle sitta! ocli nu fyller Oåå atei hornen^

räcker dem åt kämparne och qv^äder:

Siolfl Au var ej mha

aöder vid S K i d er ^

der Konungar

frossade hjelmarj

vi vadade i blod

,

'som mot anUlarne stodj

jag Atriden bivi^tat:

'du sågs icke der»

^Öch% Sigurd! äa vat ej med
i Svea akärerif

'äa Halfdan vi iét

"häftigt gälldei

'd«r kamparne sköldeit

'svärdskårad fiugo,

rpen Hatfdan ocks^l

föll uti fitrideo*

Nu sätter Ödd sig ned: dé dricka ixt

liornen och lemna dem åt Ödd; det gäsetf

nu ho8 dem, och grenjä de häftigt. Odd
drack strax ur tiörnea och fyller åter nih

räcker dem och qväder;

Hvar voren J,

tisle stympar^ !

€ nar sn*äckor vi bölld

ut i £lfva suudi
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Sl TrÖnu - vågar?

t)er låg öginunj*

med ikeppena tvan*n»,

Eythjofs baue '

—

'ovan att fly.

t)er vi dS ittö -
^

aköldarne ptöfväs

jned härdan atea

och hvassia svärd';

tre lefdc vi,

och fiender nio.

Härtagne hjelte!

. hvi tiger du nu? '

Öclä går Ull isatés; åe dricka ur hör-

nen och räcka Odd £K:ne andra: då se al-

la de, som inne vota, att Sjolf och Sigurd

Voro mycket berusäde* Odd drack strax

"tir hornen och fyller uti, framräcker déiÄ

och qväder:

Sjolf ! du var ej med
pa SamsS,

dl vi med HjörvarÅ '

ikiftade hugg:

två voro' vi^

de 12. tillsamman^

seger hade jag —

•

dtt satt trygger den tiden»

r
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Gick iag i Gotland,

gramse till mods,

,
sju haifrfygn K rad,

förrän Sävid lag fann^

l^unde jag dS,

förrän dädan jag for,

femton mäns lif

'dfver råda.
'

Men du rastar,

Tisle narr I

sent om q^vällen

i trälianans säng.

Då vardt ett högt rop och atlöj© of-

ver hela salen, och gick Odd till sitt säte»

De drucko ännu ur sina horn: Konunga-

dottern bad männen ]ysj;na på skämtan^

«om d^rjemte var. Sjolf star än upp, fyl-

ler uti hornen och lemnar åt Odd; meH
det var redan ute med Sigurd. Odd taget

mot hornen och dricker strax utur5 sedan

skänker han uti, träder fram för Sjolf ooH

Sigurd och qvader:

Nu mSnden Väl J»

Sigurd och Sjolf!

tyckas er hefva

i KonuRga-flällsknp;

r



Om jflg Er jemföt

med Hjalmar den Hugstore

dS Lan sitt svärd

svängde sa snällt.

*

Skarpt trädde Thorå

fram for skölden,

der vi skulle röna

vapenskiften

:

han lät Halfdan

digna pa vallen —
'den tappre Kungen —
och hela hans sällskap*

Uti vSr barndoni

ofta vi sågoa —
fostbröder — sammaiii

Asmund och jag:

'för Kungen jag bai:

fltörbaneret,

der Konungar

liampen delte.

Har jag åSachsar
och Svear härjat, v

Friser och Frank er,

samt t" 1 am ingår,

Irer och Engelsmän,
•ch så bos S kottar^
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dem bar jag alla

etarflig varit.

Ku bär jag de rasfca

männen har nämnt,

de der naig fordom

följde deruti: '

mande väl inga

cedan varda

i vapenskifteri

mer vidtfrejdade bopav.

iJu bar jag förtäljb

öm vSra bragder^

LvilUa när fordorn

vi hade gjorb^

jrägnäde af seger,

ofta vi trädde

i högsätet opp.

Låtom Sjolf nu fä tala. ^

Sjolf tog tnot hornet och föll dä »ä-

sorri döddrticken, lika sä väl söm Sigurd

öch slogs drycken på golfv^et. Odd gick

dä till sätes och drack en stunda och tyck-

tes de flesta män ej märka mycket rus

ihonom. Konungadottern gick då strå*

bort med Harek. De hade dock iniel-

lertid icke Varit sysslolösa åskådare un^^Jf



16$

hela qvällen: åe haåe a taflor ristat alla

tämparnes c^\'äden och förhållande.

Oäd gifver si^ tillkänna.

*

Oom Körningen var klädd öm mörgonjen,

Inträdde hans dotter och Harek för hon-
•ooi, och franatedde hvad som förefallit om
iiatten. Älla samman tyckt© isig nä temlU

S^n kunna skönja, hvem denne itiannea

*^^ande vara,' detta hjelteprof Var Orvar
Odds och ingen annans^ ty de liade ofta

tillförne hört omtalas honoin och hans

'«^allbröden

Nu lider dagéri så fram tnot drycko-

**ials. ( ölstämmo» ) tiden; och som ^Kon«

^*igen var kommen i sitt säte och hela

^^fvet, sände Konungen efter Vidförle och

honom ttäda fram för sitt bord. Dä
kom dit, tog Köniingen till orda: DeC

tid, Örvar-Odd! ~ om du är den,
vi förmoda — att aflägga kappan och

*j dölja dig längre: vi hafva länge nog sett
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dig ibland Icnapar, och dertill hav ån sjel^

varit vallande. Det stall nu sä ske, herre!

säger Odd som J villjen. — Derpå kastade

Odd af sig kappan: han var då inundei:

klädd i skarlakansrock med gyllne merlor

och ett guldblad spändt om ännet, hada

en diger glildriug pä handen och silkes-

blekt här, som föll uti lackar, samt vat

en den manligaste karl. Konungen sadei

sitt upp, Odd ! i högsätet jemte oss och

eg mat och dryck jemte oss. Haf mycke»

tack, herre ! för godt anbud, säger Odd;

Txien derjemte skola äfven mina sätes-

camrater vai'a, hvilka sutit jemte mig i

vinterj ty det likar mig icke, att de sitiai

ibland knåpar, då jag sitter i högsätet-

Konungen sade: dertill vet jag nog rådS

Harek skall sitta näst dig och dernäst In'*

gjald och Otiar, de skola ock få det göro-

mål att vara dig till tjenst dag och natt'*

Väl sagdt, herre! svarade Odd. Nu vardÉ

jså skipadt, som Konungen hade föresagf*

Det närmaste omgänge vardt nu i hast mel"

lan Odd och Harekj Ingjald och Ottar tj^^

nade Odd i allt hvad da föriyådde. Kon*

ungen högaktade Ödd så mycket, att ing^^
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var hans like. Lider nu sa denna vintern

framåt.

Sa snart våren kom, talades Odd ocTi

Harek vid: Harek tillsporde Odd, hvad han
^rnade förelaga; denne svarade sig derona

3nnu ej rädslutit» och ser det mig ganska

eländigt ut efter den manspillan som jag

lidit. Ursäkteligt är det, sade Harek, dä

öehenamåstelefva den an dr a ut;

har du intet något giftermål i sin-

*iet? Jag vet icke det, säger Odd; väl är

®) för ålder skull allt hopp förloradt; dock
^ill jag ej gifta mig under höfvan^ Det
är just det jag väntar, säger Harek; men
skulle du villja vaga något för abt få Kon-
^i^gens dotter, min fosterdotter? Hvaruli

^unde detta våga bestå? Harek säger: en
Konung heter Alf: han råder för ett landj^

heter Bjalkaland, hvarföre han kallas

*^lf Bjälke: han, har en qvinna *— om
må kallas qvinna — som heter

^yda ( hon är mycket begifven pä
i^lota ), och heter deras son Vidgrip:

^® äro sä trollkunnige, att de dermed ut-

^atta till och med det orimligaste. Vår
^'^tiung egdö alt taga skatt af landet; men
^^^^ har nu läng tid blifvit åsidosatt. Det
^ vår Konung sagt, alt den man mänds
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lian gifta fiin åotter, som nu for an3ra gan"

'gen skattlägger landet. Odd sade: under*^

rätta dig af Konungen, och hans dotter, orii.

dessa villkor mig föriinnas* Harek lofva*

de, att sa skulle ske»,

Havek kom något därefter tiH tals me3{

Odd och sade: det a'^ min tanhe» att du,

«jelf måste söka den underrättelse, hvaron:».

vi sedn^st samrådde. Odd sade: det sam-

xna är mig i hugen nu som förr. Odd.

frambar derpä sin begäran, för KonungeOp,

och oafe;tadt derom mera ordades, slöts

äock dermed,_ att Odd fäster Konungadot-

tern och lofvar derjemte skattlägga Bjal--

kaland. Härom qvad Odd denna visa;

Var mig Harek

huld och fulitrogen,'

dä han mig fäste

•lin fosterdotters

egde jag vana

Konungadottern^

väl styrde vi sainman.

fi«>gef och l^mieri^

4
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38 K A I» I T L E T.

Konung Herröds sköldmö och Odds krigståg*

]N"ågot åereher samlar Konungen manskap

Qdd tillhanda; och derpå rastas hären; och

»om nu Odd var redo och tog orlof, ( föl-

jer Konungen honom till vags, ty de fikul-

le fara landvägen, och) sade: här är en

gåfva, Odd! som jag vill gifva dig; det är

en sköldmö: hon, är orädd i, strid och har

länge ( varit mitt bröstvärn i hvarje slag

och) för mig ordnat krigshären», Odd (små-

log och ) sade: aldrig har jag varit der

jag ^ade qvianor ( till bröst;värn ) för mig,

o,ch så månde det ock änna blifva; men
såsom J gorea detta i god mening, mån»

de jag det antagna, Nu^ vardt det sä, och

hon for med Odd*

Det bar en, dag sä lill^ att Odd for

tned: sin här der sam, var mycket sumpigt^

och var framför dem en puss*. Odd tog ett

språng och hoppade deröfver. Sköldmön

tog Uiven spräng och ern^de att hoppa ef-

^er; men när hon. Kom på backen, stadna*

de hon. Odd frågade, l^vi hon så gjordcv

^öldmön svarade;; jag^ skall tag^ bäUJC^-.

t



gpvang nasta ga«g. Hon lagar sig tiH an^

dra gåpgen och det gick sammaledes. Mig.

synef, säger Odd, som du ej vägar dig

dertill. Hon försöker tredje resan, och deS-

gick sammaledes. Odd sprang då tillbaka

öfver pussen, fattar uti henne och kastar

henne ut i dyen, så att hon,kom aldrig ä-

ter upp, och sade: far du nu dit, son^ alla^

troll hafVa dig, heldre än att jag skulle ^

hafva. seger under dig. ( Hap sprang se-

dan tredje resan öfver p.ussen och afbidar.

sitt nianskaps ankomst^ ly. pussen var så-

bred och svär att öfverfärdas, atj; de mä^
ste gä utomkring än^an .af den somma.

)

Odd höll sedan fram med hären uti;

Bjalkland. Men, när Konungen dcirstädes-

och hans son fingo spaping derom^ drogo,

^^e mycket folk tillsamman, och rustade^

sig till strids. I^e sända män till Odd och,

hasla Iionpm vall till stridsfält*)^ Deref-
r

\

*^ Efter detta, komnio de Låda dit,^ k\\ badö,

mycliet mera folk— vardt der en den hårdaste

fäUtuing. Odd gick framför »in fylUing (slag-

ordmn^slcd)^ och såg sina män falla somsfri-^
föreföll honom ock denna strid helt underlig:^

han såg hyarken Alf Eiaike ell^rban» son Yid;.

grip.
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ter anlcotnmo. bägge Ull ået bestämda stäl^

tet, och det var sent om en qvälJ. De slo-

go båda upp sina tält, och tog Odd vara.

"Ppä^ hvarest Vidgrip uppsfog sitt. När

manskapet had^ l^^gg^ sig och allt vac

'^yst och stilk, står Odd upp och går ut,

Han hade svärd i handen och var ej= an»

siorlunda rustad, han stadnade. ej förr au
han kom till Vidgrips tält. Der stod ha»
länge och väntade, att någon måtte kom-
ina ut ur tältet. Det hände omsider, att

en man trädde ut — mycket rimfrost låg

öfver allt ~ denne tog till orda och
*ade: hvi står du här, och, går hvarken ia

En man var med Odcl, som het Ha Re: han.

var Konungadotterns tjensteman, och hade hon
lemnac honom i, Odds sällskap. Det är för-

mälde om honom, att han säg jerolångt med
näsan och ej^ längre. Odd, kallade Halte till sig

och sader-hvad vSllar, att mina män falla soai-

strS?.Man ser ingen så förfärlig fäktning. Uahe
sade: ser. du. ej, hvarest 3 personer, Gyda,
Alf och Vid grip, deras son, fara tillsam-

mans ? Nej, sade Odd, åehx ser jag visst icke.

Hake sade:-se då under* handen pu mig. Odd
' gör så, och strax sag han, hvar de foro: Gyda,
for förut och sväfvademed händerna, hvarutihoa
tade blodiga trådar, och bvem hon slog dermed,

^öll död ned; allt hvad, som mot dem kom,
^aie sig fiteaar, pilar dier andra vapen, afvärjde.



tältet eller bort? Jo, camratl sade ban,^

jag har icke väl råkat ut, jag hittar icke^

till mitt rum, der jag lades i går afton».

Denne svarar: Vet du i hvad tält du var?'

Odd sade: det vet jag för visso, alt jag

skulle ligga i Vidgrips tält med en roan^

mellan honom och mig, men det är långt

ifrän, alt jag hittar dit; och det vet, jagp

att jag varder hvars mans åtlöje, om jag

ej åtnjuter det. Ja, svarar denne: nog kan.

jiag visa, digj^ i. hvad säng yidgrip^ liggei"}

ty det känner jag ganska väl- Nu, följas,

de ät in i tältet och till Vidgrips säng»^

och sade haa Odd: här tror ^ag Vidr

hon ireft bara, handlofva.rna, och, ingenting befc

denippSf Alf och Vidprip hÖggo^ock till bäg^«.

siilor:, cle voro, då midt i. Odds fylking. Odd,

vardt häföJver mycket förifrad, sprang frSn Ha^.

ke och ernade sig; emot dem;, men så snart

han hade. gStt fr^n Hake, sag han dem ickö

iiier. O.dd vände dS åcer. till Hake igen ocb,

sade; nu skall du skyla dig med din skoldi

enjfidan. jag månde l.eta upp. min skjutdon; och s»,

göra de. Odd tager nu fram. Gusespilarne och sk ju*

terpSGyda: hon hörde hvinet, och tog emot me^
handlofven, hvarpå detei bet mer än pl en klip*

pa. O.dd bortsköt alla Gusespilar, och de föllo al-

la i gräset.. Odd sade; nu mSnde det hafva inträd"

^
fat, som Jolf spädde^ att Gusespilar gå för-lo-

Xftde. Nh täi^ det vara rädligt att pröfva ban*.
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grip hvilar. Ja, sa3e Odcl, lät 3u om in«

genting, nu passar allt sig väl, nu ser jag

ock mitt ställe- iNu går denne bort, ?nen

Qdd stadnar der qx-^ar, och så snart Odd
jpriente, att han hade laggt sig, stinger Odd
en speta ut gCKiom tältet, under hvilket

Yidgrip låg. Derpå går han ut bakom

tältet, der spetan stod ut; der. uppsprätter

han tältet och säg, hvar Yidgrip låg, saiut

drog hocpiii ut på tältstocken och afhogg

hgnonx der hufvudet; bålen lät han ater

falla in och fäste tältet tillsamman; gick

5edan till sitt tält, lade sig oeh låtsade, soa^

ingen ting vore vidg^jordt<^

fitenpilar. Odd tager nu en st«npil och sl^jutei^-

den tindei: Hakes hand emot Gyda: hon hörde
hvinet oc]\ tpg emot med bandlofven^ men pi-

len glcli igenom, in i ö^at och ut igenom nac-

lien, Od^ sköt dea andra, och for han. sam-

maledes. Qdd shÖt dl den tredjes den träffade

Gyda i midjan, och föll hon strax. När bon
nu var död, såg Odd häda. Alf och hans son

Yidgrip; mer^ när Vidgrip, såg sin moders fall,

rusade han fram och slogs pS det aldra djerf-

vaste sätt. Odd ilar honom till mötes, och

- hade. de sins imellan ett ganska bSrdt vidskif-

te, som slöts dermed, att Vidgrip fölU Alf

Bjälke flydde dS till Borgen — dä var ock re-

dan vordet mörkt a£ nanen, och skildes åe^

»3 åt.

'



Om morgonen, som Vikhigarne vakna>

fingo de se VidgrJp 'dräpen och hufvude&

borta: detta föreföll dem så mycket uuder-

ligare, som ingen nånsin hört eller sett

dylikt tillförne. De rädlägga sedermera,

och vardt det rådslutet, att de skulle taga_

sig en annan anförare och kalla honom
Vidgrip, och låta bära märket (fanan)

framför honom om dagen. Nu vakna Odds

män och häi:klädas:. han tillfitäller så, att

en läng märkestång bäres och Vidgrips

h.ufvud, deruppå: de fylkade sedermera si-

i?a härar på bägge sidor och gå häftigt,

framj Odd gick. framför, sin här, men har

/ 39 K A. P Z-T DE T«.

J^öljande. morgonen lat Odd ransaka. stridsfältets.

De funno dS allt fullt af blotsUap utmed bor-

gen. Odd lät da uppbränna, alla afgudahuseiv.

(hof) ocli ali blotsKap. Sedan vände ban 6ig_

mot borgen med he!a sin här;- men Alf försvå-,

rade borgporten och qvad då;

Hvem vSliar braiiden? m. m.

Nu svarar Odd:

Odd brände tempel m. ra,.

•
' Da qvad Alf:

Deråt mS jag le^

att du har fätC
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mycket min-re inanstap. Oåå tog dä

till orda och ropade åt landsfolket och

'fi^åg^de, om de ej igenkände Vidgrips hiif-

vud, som bars mot dem. L^ndsfolket tyck-

te sig känna Vidgrips hufvud igen; men
^et föreföll dem ganska underligt. ' Na
föreslår Odd dem tvänne villkor: antingen

de ville strida elley gå honom till hända.

Men de tyckte det hade tillbnrit, hvarpå

minst voro berådde, hvarföre de ock
intaga det villkoret att gå honom till han*

da med hela denna här. Odd flyttar nu
«itt manskap fram åt landet, till dess han
inöter Alf Bjälke, Vidgrips fader. De ha-

^ '

Freys vrede,

olycklige du!
4

Hjelpe Aset . ^

t>ch Asynjot
>och alla Gudar

sin Gydja

!

Eller, svekfulle! —
^

-

hvem eggade dig

frSn ostan hitSti

att fälla den hugfuUa?

( Dä svarade Odd och qvaä: )

3Det bryr ei mig,

, 9m du äa hotar



åe bägge myctet folie; 3ocfe vair Odds här

triinre äh Alfs. Der börjas stråk en den

skarpaste Iräffning dein ihiellan, och tyckte
'

Ödd sig aldrig förr varit stadd, der han

lidit så stort mahfall, ty på en liten stund

kunde han skönja stor mirisicning på sitk

inanskap. Det förékomöier mig ock be-

syhnerligtj säger ödd, att jag tyckes röd-

ja mig rum ända fram till Alfs baner; dock

blfr jag honom ingenstädes varse- Då tog

(Make) ön af landsniärlneh, som förut va-

rit med Vidgrip, så till orda: icke vet jag

hvad dig fattas, säg^r han, jag ser honom»

det han följer sitt baner, hvilket han al*

ttied t^reys vretle;

olycksÖnskande bufvud !

Svart är ha trät

till enda vän —•

J fikolen ej årligeti

ofFra åt fan

:

jag vet, att 1 eld

Asarne Lrinna

;

Tro I I tage dig* '

Jag tror på enda Guden.
1

Skall jag nu ock röna, sade Odd, h^vai

Ij^ökan styrker mig, Odd fattar då Uti tit



ang skiljer sig ifrån; och är det till "mär-

Isandes, att han skjuter en pil af hvarje

finger och skjuter lo *pilar i sönder, gamt

tager mån hied hvarje pil; Icke Itnärker

jag till hönbm ahdock, säger Ödd. Han
lyftade sin hand cifver Odds hufvud och sa-

de: se här framför min hand; och strax

tlef Odd varse Alf, jemte allt hvad om
honom var till märkes sagdt. Ödd sade:

halt en stund, camrat! och sä gjorde han.

Odd sökte nu fram Gusespilairhe, och tog

fen af dem, lade pä sträng öch sköt mot
Alf; men denne höll handlofven föire, och
bet intet derpå. tara skola dé nu alla,

gräsliga fiiört träd och lopp derméd möt ijörg-

porten; han slog trädet deremot sä hårdt, att

porten ^icU ötrax sönder. Alf BjalKe hÖgg då

tili Odd^ men svärdet bet ej det skjortan be-

tScUte. Odd drager da svärdet och hugger
till Alf: det het dock ej mer än man slagit

med ett fiskben — böggo sä bägge Lade hårdt

och oftaj docU vardt ingendera såröd. Odd fat-

' tar då en el^eUlubba och slog Alt', sS hjelmea

frossades och AU" föll i daning: Odd fortfor,

till dess Alf var död», Härocn qvad Oddt

Förde vi folket

från villorSd/

och trägudar derai v

lag o^kså förstördes ;
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sade 053, änäoclc liJgendera dager. Han éf-

fikjöt då alla, men ingen skadade Bjälke,

iitan föllo alla Gusespilar neder i gräsf-t.

Icke Vet jag, säger Odd, om det nu icke

lärer vara kdmmet derhän, som gubbea

Jolf, min vän, sadö mig, att alla Gnsespi-

lärne äiro sin väg, och skall det nii bli atiB

fresta gubbens stenpilar. Han tog då en

af dem, lade den pä strängeh och sköc

mot Alfj itieä som denne hörde hvinet a£

den flygande pilen, höll han handlofven e-

motj men pilen gick tvärtigenöm, samt in

i ögat och Dt i nacken. Odd tog en an-

^ah, lad-e den på strängen och sköt mo^'

I borgäpörieA
-

BjalUe iag slog

raeå ekeklubban,

innaa hfta dog.

Efter detta läter Odd alla inSa i bor/je»

få grud och säkerhet till lifvet, samt skattläg-

ger sedan hela landet under Konung Herröd»

och tog så mycket gods i alla slags dyrbarhe"

ter,, iatt det ej Kunde beräknas. Odd aätter ni*

Ingiald och Ottar öfver landet och låter gifvö

dem Jarls namn: sedan for^Odd hem till Huna'
land och vardt vidtfrejdad af denna färd.

Litet derefter ta^er Konung
, o«h dör: dä vardt stor hög uppkastad öfveC

/



Alf. Han hall än en gang }iaii31ofren fö-

J^e, och ernade bättre akta sig för den an-

dra» som efter komj men denne kom i det

ögat, som oskaddt var, och gick ut i nac-

l^^en» Men ännu föll ej Alf, och stridde

aldrig häftigare än nu, ty han drap på en

liten stund 15 män, och kom det dem
värst, som voro honom närmast. Detta

S€r Odd och sköt tredje pilenj den träffa-

de Alf i midjan, och föll han sä död omsi-

den Nu föUo gubbens stenpilar neder i

gräset, och hade han förut sagt, att Odd
**^ände e] vidare begagna dem. Hädanefter

,Vardt striden ganska kort, ty manskapeC
^og flykten at borgen.

honom. Dernäst låter Oåå titlflga ett ftlorC

gästabud i Hunaland: der dracks då pS en
gäng bade arföl efter Konung Her^öd och Oddt
bröllop-: hån mottager dä landets styrelse, och

' byila honom alla tro och lydnad; sätter sig

«S Odd i fred och ro, och egde med Silkeeif

Konungsdottern minga barn. ( Enligt Per^am*

^andski\^ hvilken Sedermera ej förmäler om nägr

^dds drtCtfr (Srr än färdm till Norge i 40 ka]f,)
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39 Kapitlet.

Cydjans dod; Bjalkland vunnet; flere higstSg^

Nu kommer Gydjan, Alfs hustru, i borg*

porten och sköt ( pilar ) från alla fingrarj

mij upphör dock slaget^ och folket, &Qtti

qvarlefde, gick Odd till hända. Der be-

finnes da, att allt var fullt af blotskap ut-

med borgen, och allestädes siodo små gu-

dahus (hof-hlidj och altaren ( hörgar )*

Odd lät tända eld derpå och uppbränn*

allt hvad som fanns omktihg borgen..

Då föll Gydjan qväde 'i munnen;

Hvem vallar branden?

Hvem vallar striden ?

Hvein med Jarlastyrka

eggen svingar?

Hvem templen svedde ?

Hvem hora;ar brände?

Hvem färgade klingaa

£ KoQUDga-sonen ? .

Nu svarar Odd och qvad detta:

Odd brände tempel,

/ '^cb borgar bröt^



1

^39
ban d]ua trägudar

också förstörde: ^,
H

gjörde de icke

godt uti verlden,

när de sig ur eldea

ej kunde släpa.

Dä qvad Gydjan:

Hvem uppfödde dig

till si mycken ondska,

att du icke ville

. ofFra till Oden?

Odd qvad:

I min barndom
mig Ingjald fostrat.

Då qvad hon:

Rikedom jag tycke»

nogsamt ega,

.om jag än funne

den ärliga Alf:

b l o t ger jag hp.np.ra

och gårdarna fyra r-
dem ni§ han alla

draga i elden.

Då qvad Odd detta:

Odd spände almen ( lägen

pil flög ef strängen,
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Jolfs smide gicfc

din Alf igenom:

pä honom flr du vEntay

om blot ban sä fingei

på Bjälkes kiopp

hacka nu korpar.

Ocld rusar sedan mot Gydjan med en

fitor ekeklnbba. Hon flydde undan åt bor-

gen, men Odd förföljde de flyende och drap

hvarje mans barn, som han med siit folk

nådde i borgen. Gydjan flydde då undan

till aFgudahuset, som var inom borgen

och qvad detta:

Hjelpe nu Aset

odatom da till templet, och Asynjor

men ville icfeeinlräda ef« och alla Gudar

ter henne, utan går upp sin Gydia!

i fenstefgluggen. Han DerSt må jag le,

«er nu, hvar hon ligger: att du har fStt

han tager upp en stor Freys vrede;

sten och kastar den in olycklig du!

igenom gluggen ; denne eller, svekfulle,

träffade henne i ryggen, hvem äggade dig

och krossades hon så frln östan bitSt,

till döds. att fälla den hugfun«i!

Dä qvad Odd:

Mig ej bekymrar,

um du mig hotar

,
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jned Freyi vrede,

•lycksÖDskaude buFvud!

SvSrt är ha trål

till enda vän —
J fikolen ej ärligt

ofFra St fan;

^ jag vet, att i eld

Asarne brinna; — '

troll taga dig!

Jag tror pä enda Guden,

Vann så Odd hela landet och bor{2;eii#

Derpå kom Odd dit som
,
Alf låg fallenj

han var ännu ej död. Odd uppbrände allt
'

detta elaka folket till kol. Tog Odd sä

skatt af landet och tillsatte styrande höf«

dingar; derpå lagar han sig dädan, och är

ingenting berätta dt om hans färder, förr

än han kom åter till ( Gardarike ) Huna«

land.

Men det hade imellertid timat, atC

Konung Herröd var död, samt hög upp-

kastad öfv^er honom, och lät Odd dricka

arföl efter honom. Sedan räckte Harek

honom handen och fäste honom sin foster-

dotter. Derpå hölls brölloppet, och Odd
fick Konunganamn: sitter så Odd en lång

tid med fred i sitt rike.



Det hade burit sä till sex vintrar iJll-

förne, att Konungen, som var öster i Holm-
gård, vardt brådöd, och att en viking, vid

namn Q vill an us Blese, hade inkräktat

riket och var der Konung. Han. var myc-

tet underlig, och hade en betäckning för

anletet, så att man aldrig sag det bart5 det-

ta förekom alla ganska besynnerligt, dess-

utom kände ingen hans ätt eller odal, ej^

lieller hvadan han var kommen; och tala-

fles mycket härom. Detta spörjes vida^

Sfvenledes till Hunaland ( Gardarike )y och

tömmer for Odds öron. Det föreföll Odd.

tinderligt, att han ej hört denna man omta-

las, så vida som han farit omkring i verl-,

den. Odd stiger dä å stock och lofvar.

högtidligt, att han skulle und^errätta, sig,

hvem som vore Konung i Gärdar..

Han samlar sedan folk, lagar sig ågtad och,

afFärdar sin ordsändning till sin fosterbro-,

der Syrner i Götaland. Denne kom hon-

om till t^iötes med 30 akepp, alla väl ru-

stade med vapen och manskap: de halla

tin öster till Holmgård, Men Gardarike

är ett sä vidsträckt land, att det utgör män-

ga Konungariken. Morio heten Konungf

som rådde öfver Morsland; Hadstaf

1
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h;et 3*?n Konung, som var näst intill Q^dlla-

»us Bleses rikej Ra ds to fn het den tre-

^Jö; Oddral den fjerfle5 Hoimgeir den
fenitej Aflatal den sjettej den sjunde het .

K.niel (Keiel), han styrde Kiänugård.
Alla dessa Konungar voio slialtskyldige un-

Konung Ov^illaou^. Men förr än Odd
^om till Hulriigård, hade Qvillanus samlat

'^Ik i nästaa 3 är: dst tycktes, soai han

hade förut vetat af Odds ankomst. Förbe-

J^^alde Konungar voro redan samlade hos

honom och hans son; . Surtur Geirrid*
Son li^valedes: han var så kallad, sedan Og*

>^und Eythjofs bane. försvann- Der var ock

stor, här ifrån Kyrialand, Refa.
la n d. Rad f es ta lan d, Virland, Lif-

n d, Kuria n d, Sa m lan d, Er ml a nd
<5ch Polnya- ( Pal n i a-, P a H n a- ) 1 ^ "

^^t. var. en här så stor, alt man ej kunde

*^']a den. i . hundradetal — och . undrade

*^?n mycket, hvart allt detta månde syftaw

M^nj, sona . Odd hade kommit i land.

*^nqe han b*ud till Konung Qvillanus med
^*^^aning till . tornering. Qvillanus drog

**^^>x mot Odd med hela sin här, och ha-

betäckningen , för ansigtet, såsom han

van. När de råkas, la^a de sia till ,



184

torneranäe. Da haåe starta ocTi länga

slänger: stängerna bröto de sönder och

rönte hvarandra i 3 dagar, då likväl in-

tet åtg/ordes. Då sade Qvillanns: nu tyc-

ker jag mig hafra rönt eder, och kalla?

jag oss jemgoda. Lika»å tycker äfvea

jag, sade Odd. Godt, sade Qvillanusj och

synes det nu våra ett godt råd, att vi skil-

das åt såsom säta vänner och strida e;

längre; jag vill bjuda dig, min camrat, Oddl

hem till gästabud. Men en sak återstäir

ännu, säger Odd. Och hvilken är den?

min vän! frågar Qvillanus. Jo, säger Odd^

jag vet ej^ hvem du är, och har jag hög-

tidligen lofvat att få veta, hvem som rådei:

öfver Holmgard. Dä tog Qvillanus bort

betäckningen från ansigtet och sade: känner

ån detta röda stygga hufvud? Odd igenkän*

de då Ogmund Eythjofs bane; ty alla d«

märken syntes på honom, hvilka han har

ée fått under sitt vidskifte med Odd: han

hade nämligen hufvudet klufvet baktill, än-

da ned moc midten^ detta var väl bengrodc»

men ej härbevuxet. Dä sade Odd: nej,

mund! med dig förlikes jag aldrig; tti^^

skada har du gjort mig, utan manar J^^
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5ig till strids i morgon. Ögmund samtyck*

te dertill.

Dagan efter taga de tili att strida:

striden var bade häftig och sträng, med
ganska stort manfall ä ömse sidor. Syr-

Ä^er gick då, såsom alltid, ganska modigt
fram, och ingen sköld gaf nog skydd mot
hans anfall: han drap många män5 tySni-
dil bet allt hvaå det förekom. Surtut,

Geirrids son, vänder sig mot honom, och

varde dem imellan ett härdt kämpande;

men dä begynte Snidil ej bita mera, ehu-

ru Surtur var utan lifvärjevapen ~ Sur-

tur felades dock hvarken styrka eller ill-

ska — sä slöts dock deras envige, att Syr-

ner föll död för Surtur med godt vitsord.

Då hade Odd nedlaggt alla Qvillaui skatt-

konungar, somliga med skott, och somliga

med hugg. Men, när han nu säg Syrner

falla, vardt han mycket vemodig och tyck-

te allt för mycket ondt härflyta ur en och

samma källa, genom all den manskada haa

FåttafÖgmund och hans män. Han lägger

dä en pil på strängen och skjuter mot Sur-

tur; men denne tog emot med handlofven

och skadades ej deraf: så gick det äfven

andra och tredje gängen. Då hugsade Odd,
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ött han mistat mycicet, ss^an^Guses pilar vo«_

ro borta. Han ilar då ur striden åt sko-

gen och hugger sig en klubba, samt gar.,

sedan åter i striden; och, som han möter.

Surtur, laga de till att slåss. Odd svänger,

med klubban så. eftertryckligt, att, den an-

dre måste luta ned hufvudet, Odd upphö-

rer ej^ förr än han krossat
,
hvarje ben

honom, och eiqk sä bort ifrån honom död*

Icke hadö G.viHjinus varit, sysslolös i-

inellertid; ty så säga män, att ^en, pil ^ flög
,

frän hyarje hans finger, och stupade man
^

för hvarje; och med sitt manskaps biträ-
.

de drap han hvarje mans barn, som.^ var

med Odd, då. ock nästan^allt Qv^iUani man- _*

skap hade fallit tillika. Odd stod ^ dä en-

sam qvar och värjde sig manneliga; han var ^

hvarken trött, eller .sårad, hvartill hans
,

skjorta var vallande; dock var nu natten
.

Skommen: skildes de då at, emedan det ej

var nog stridljusto For alltså Qvillanus ,

hem med.sina män, de^ fl, som efterlefde: .

dessa voro dock ej öfver 6o män, alla tröt-

ta och sårade. Han kallades sedan Qvil-

lanus Blese, och styrde han länge sitt
;

Holmgård. *)

*) Orld gick strax efter »laget I skogar och

marker, till dess han kom fram till Gallia: der*



Någon tid,aerefter sände Konung Qvil-
Janus til] Odd^stora föräringar både i guld
och silfver och andra^ dyrbarheter, samt

^'^riemtesitt.vänsfeaps- och förlikningsbud.

Odd mottog hafvorna; ty hanio9ag, att Ög-
»^"ndEythiofs bane, som då kallades Qvilla-

Blese, var oöfvervinncrlig, heldst han
lika snart kunde kallas and© som menniska.

är ock icke förmälots, att de sedermera
^3fJe sins irbellan nåeot odeladt; och sliita-

så deras osämja. Sitter så Odd i sitt

*'*ke och. har han haft en lång lifstid.

*^an hade tvänne söner af sin husfru: den
^iia het A sm UD d efter hans fosterbröder^

Och den andre het H err ö d; och voro bäg-

6® de ämneligaste män.

öfver rådde pa den tiden -tvänne Konungarj-

inen det var tillförne i2 Konungars rike. Den
ene af dem het Harjolf ( HjoroJf, Hrolf)
*^ch den andra Hroar, De voro tvänne bröders»

söner. Hroar hade till liUets ernående dräpit

Herjolfs fader, samt rådde ock ensam deröfver,

**^ed undantag af blott ett enda fylke, som
^_erjolf egde att styra.

Odd kom till hans boF: Konungen var ung
^ch, glad, samt hade mycket sig till tidsfördrif.

Han for å skottbacUa om daoenj men det gick

ganska smalt for honom. Odd sade dem, att

sköco dåligt. Kau du skjuta bättre? säger

1
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40 Kapitlet.

Odds färd till ISJorge.

Od3, enligt Völvans utsago, ha3e hun-

nit till en mycket hög ålder, timade det

cn gäng, att Odd talade till sin Drottning

dessa ord: en färd är för händer, som jag

vill företaga. Hvart vill du dä fara? sagef

Silkesif. Odd svarade: jag ernår mig norf

upp i Norge: jag vill få veta, bvtlka som ntt

ega att i vård hafva ön Eafnista och andra

våra fränders egor. Drottningen säger: s3

tyckes mig, som du matte här j emte oss vara

full väl nöjd medriketi Hnnaland och mång^

andra skattlanderj tyckes mig ock, som ån^l

behöfver fika efter en liten ö-fläck, som

Herjolf. Det synes mig ej vara nSgOH Uon^U

sade Odd, han skjöt nu och tiäfFade hvarj®

gSng. De tyckte mycfcet om denna man"^^*

och vördade Konungen honom mycket, l^*'",'

lingen förtäljde Odd, huru misshandlad han bl»^

vit af Konung Hroar, Odd tillfityrUte honooi

att beeära jemikiFte k riket. De sände nu *2

män Mstad med bref ; och när Konungen

läsit öfver brefvet, sade han, att de voro dierf-

va, som bf^gUrde dylifst, och månde han hjelf*

defn sS dädan, att de ej oftare skulle h&&^^^

något sådant.

j
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intet värö. Ja, ået är så, säger Odd; men
Jag vill skipa om hvem deröfver skall råda:

^et månde ock icke taga lag, alt derifrårt

äfråda mig, ty jag har redan beslutit far-

öen och skall inom kort tid vara borta.

Odd rustar tvänne skepp och hundrade

^än å hvardera, och förmäles intet om
l^ans färd, förr än han kom till Rafnista.

Det hade timat pä ön, att dit hade
festan frän Irlai;id anländt Ragnhild, Odd»
dotter; hon hade tagit under sig ön och al-

sin faders egor- Hon var gift med en

betydande man, som het Håkan, och voro

I

^^gge redan döda. De hade lemnatenson.
®fter sig, som het Vidkund: denne egdo

Rafnista. Som Vidkund fick veta, att

De samla sedan mansUa-p I batla sidor; doek
kafva Odd och Herjolf tolftedelen rainre. Med
Hroar vardt en häftig träfFning. Odd bad deim

anvisa sig Konung Kroar, och så skedde. Se-
dan tog han en pil och sköt empt Konung
Hroar; den trä£Fade Konungen i midjan, och
föll han der död, och vaidt sedan ingen strid

längre. Herjolf erbjöd Odd ( del i ) riket,

^en Odd gaf honom sin del- Odd hade nu va-
•''it der några halfSr, men tref* der ej länge»
^tan for lönligen bort en natt. Han låg sedau
mangQ daf;ar ute i marUeT, till dess han omsi*
der kom åter i sitt rike igen och satK der lä»-
ge i »tiUh«u Jemftrkap. ga.



hans fränäe Oåå hade 3it anländt, tillagade

han ett stort gästabud för honom och bjöd

dertill de rikaste män i Nummedals fylke*

Odd kom till detta gästabud med allt sitt

manskap. Alla män beundrade högligen

Odd, sä snart de kände, att hans ålder vat

vida öiver andra menniskors, att han ännii

var sä rask och härför; han \ar ock myC*

ket större än andra män, 'som dä funnoSf

samt helt gräharig. Odd dvaldes der eti

half månad, och ^lemnadea uti "hans våld

allt hvad hans fränder hade egt; men hai^

^gaf det åter ät hvar och en, som hade det

tillförne. Derpå lagar Odd sig att res^

söderut och hedrades med kosteliga förärifl'

^gar.

^

Odd seglar na nordan ifrån, till des*

ban Jkom 'midt för Berurjod^ Dä sadö

Odd: jag är så nyfiken att se min fosterf^'

ders gärd, att vi fälla seglen och gä i landj

och sä gjorde de. Odd och hans man g'^*

'gotill byen, oeh sade Odd dem, hvares*

hyarje hus hade stått — der vär då enl*'

'ten by ( Ingjalds 'gård var 'nu 'vallgro^^ft

^tomter ). Odd följde dem ock dit, söOi

'lian och Asmund hade Iwft sin skottbac-

"Eta, och förtäljde dem hv^a mön^ som



åe rarit Jem imellan i deras skjutande.

Odd följde dem ock dit, som de hade lekt

med simmande, och berättade dem, huru
F

der hade tillgått: eländig mark var nu der,

som fordom varit ( blomsterika ) parker.

Då fiade Odd: låtom oss eå våra färde, här

är ingenting att se* jag månde nu väl und-
' gatt det' ödet ( som Tolvan spådde mig för

lång tid sedan ), att jag skulle brännas pä
'Berurjod.

, . , ^ .

De förfogade sigsedermera derifrån—

små risqvislar med lös jord imellan lågo

i vägen för dem — men bäsf som de gingo.

Stötte Odd foten och snafvade. Han sade:
r

hvad för ondt var det jag stötte foten emot?

Han rörde dervid med spjutskaftet, och så-^

go alla, att det var en hä-^ts hufvudskallé.
^ '

.
*

En orm jagade då undan mot Odd ioffh

högg honom strax i foten ofvan an]{eln5

strax uppkom verk af giftet, och "hela fo-

ten samt låret uppsvullnade. Denna åkom-
,>iia besvärade Odd så mycket, att de masta

leda honom ned till- stranden5 "^r haa
^otti dit ( saite han sig ned och sade: nu
^skall mitt folk skiftas i tvänne hopar el-

Ifir hälfter, och ) skola sextio män sitta

här jemte mig och rista efter det qvädö.
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som Jag nu vill förfalla öfver mina fore-

tag och min lefnadj men (de andra sextio)

skola hugga mig en stenkista ( stenträg )

och draga dit ved, sätta eld derpä och

uppbränna alltsammans, sä snart jag är

dod. ) Sedan tog Odd till att qväda,

( men de gingo till sitt arbete och höggo

stenkistan ) och de ( som dertill voro be-

stämde) skuro efter honom qvädet i tun-

na trädskifvor.

Odd qvad dä följande

41 Kapiti-et.

*

Lefnads-qväde:

1. Lyssnen kämpar,

medan jag qväder

om vapen- käcka

ränner mina!

Minst må jag doIja,
^

att stridstyf man

det ej tager lag

mot ödet strida.



JFostrai varclt jag

meå faders rade

och brådt dervid^an

pä Bertirjoder:

sällsynt ej var

sällheten der,

sådan Ingjald

sjelf den egde.

g. J var barndom,

på Berurjoder

iippvexle vi båda,

Asmund och jag;

vi slöjdade skjutdoHy

vi timrade skepp.

Ti skuro oss pilar —

-

allt till vår gamman.

4. Spådom — nu sflnnront —

aede mig Völvan,

den jag ändock

ej ville akta:

sade jag unga

Ingjalds son,

fltt jag ville färdas

till fädernebygden*

13-
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5» Ofta såg» Asmund

i vapi^nlek ofvad —
färdig i Hfvet

och döden taig foIja:
,

jag yttrar till gubben ( Ingjald ),

att aldrig jag åter

hit månd' komma —

^

den ed^är jag brutft*

6. Ut i svallande vag "

skeppen vi förde,

den härdföre stod

från masttoppen fjérrari:

kommo så utanför

branta ön,

der, hvarest Grim

gärden egde*

-
.

- ^

7. Jag sågs i byn

ej blideliga;

bergsfolk kommo
bägge mig fägua

visst måste jag

med vänner mina

glädtigt glam

och guldet skifta*
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Mig vardt till våren
f

. anvist en färd,

Jiänd utaf bragder»

latt Bjarmen hemsöka: t

sedan jag helsat

Sigurd och Gudmund,

ville Jag med fränder

'slutas i färden,

Itäckä voro vj,

• ä vikingaslteppen,

två mina fränder

'till förmansfeap:

^oddkarlar raslta

Tftig rof ville egna

Utaf hvad gods

:gamla Finnarna egde.

10. Med oskadda härskepp

dit vi anlände,

hvarest de Bjarmer

bygder egde:

vi ödde med eld

egor deras,

innan vi raska

ölfivennen grepo*



11. Han $nåe sig Icunna

svennerna visa,

der hvar man lätt

. skatter kan hemta:

han bad oss vandra

'Stråten den längre

om mycket gods

vi ville e^a.

15, Borgmän sig reddé

skyndsamt att värja

högen för härmän >

och kilfylkte hopars

förrän vi foro,

folket vi läto^

ganska talrikt,

lifvet förlora.

15. Jag rådde att skynda

till skeppena ned>

då de Ayende
^ råkat i träsket:

vi både miste

båt och juUe

och manskap tillika^

när vi kommo nedt.



Strax tog jag att kinda

i trångan skog,

uppe å landet,

lagande eld:

häftigt vi låto

hetan låga

i råa veden

spela i höjden.

Sngo vi snarligen

herrliga skutor

och ståtliga svennec

skynda åt landet:

Franderna mina,

fiom styrde farten,

fägna sig hjärtligt,

när da mig finna.

I hiskeligt väder

herrliga hjeltac

se'n låto vräka

vind för våg:

sand var å däck,

syntes ock männea

allt landthopp föibi w
lade jag dera t.
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17. Anlänclfi vi sedan

vid branta ön

aerla om sommarn

seglet var slitetj

kämparne flinka,

^togo sig före

skyndsamt å rullar-

skeppen uppdraga-,

l8« Vi slogo upp tältj

men somliga foro,,

som kunde med bågan,

björnar att jaga:;

på ön vi laga,,

att uppkinda. eld,,

ett brinnande bälf

framför stod björntiu

19, Fjällhoar sade,,

det vi månde flyttasj;

ville dock än sjelfva.

ej ifrån ön:

vådligt var männea

strider att väcka,

sä käck som han var^

Jättekungen.

1
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ÄO. Ön VI åock icke

vågade nalkas;

vapenföra svenner

der stego frami

bussarna r,este

framman. f5r berget

en diger vägg —
dit vågade jag.

$.1, Jag rådde att gä

med Gusesnöten

dit och iKnellan

berget ocla. ön:

en, trollqvinria jag

sköt uti ögats

men. bergfrun.
-

framman i bröstet,

fij!. Det namn jag då li.cb,

som jag ville hafva,

nar mig Jättinnor

nämnde ur fjellet,

och sade sig erna

f»rt hädan för,ära

1^ tillbörlig fart.



Ä5« Vi ttieä det snaraste

Icosan ställa

bort ifrån ön —

-

vind kom oss å:

helbregda vi feommo.

hem derifrän —
vi gjorde oss glada

med {ränder och vänne]r«

«3. Vi voro så alla

den vinter tillsammanj»^

glade af guld

och gammantal:

skutorna prydda,

när kalden slutat,^

Vikingar halade

i vågen ut*

Ä5- Vi seglade sedan

söder med landet —

jag vill ej dölja't ~.

med trenne skepp:

vi vänta oss fångst>

det är för visso,

Qch Elfva-skär

ö£ver allt vi raasiSia^



Funno vi seflan

för oss i sundet

hurtiga hjeltar,

Thord och Hjalmar:,

då fråga oss kämpar,

sorii före oss voro,

om a land eller vattesi,

vi kamp villja röna»

Lade sä kämparna

samman sitt råd^

då mannen ej syntes

stor egofångst väntas?

ett vanare villkor

Haleyarne valde:

vi föreslogo sämjas,

i Föstbrödralag-

Alla vi höllo

med skeppen ur hamn

fort de fullhuga

väntade fångst:

jnodet ej svigtar,

inedan för skeppen

höfdingar, hjeltar

helbregda råda.



Sg. yre(3a vi vor<Jo,

då vi' de raska

sköldmän hitte
. ,

vid H o Itii snäs:

sedan vi^ rädde.

öfver styfva kämpar»

fiamlade gods;

och skeppena sex.
1

gOj Alla, vi; vQxo,

väster med. Skollej

folkets Furste

der satt för^ landet:

kämparne buro.

blodiga sären»

vij-ta med svärd
J

vi, fj.ngo, segern,,

SI?. Jarifi ä}.ti:Epgar, hade,

utskärs härjat —

.

vgine vid |ier\der

som. hundar vid räfvar

Hjalmar och jag,

»är dit vi^ fo^'o,

med eld och svär^.

långskeppen ödde«^



gt*. Sporde mig Gudmund,

om |ag till hösten

Iionom ville följa

till fädernebygdeno^

Jag sade sA';

till mina fränder

åit norr kommer jag

aldrig niera«.

^5,. Aftal ble£ sluladt^^

ött mötas till somuiarn,,

ö^ter i; elfveDj^

till vikinga. färders,

ville då Hjalmar,

tan. dea Hugstore,,

fh, mig i. samfärd

med, fiig åt södero,

g^.. Hjeltarne xnuntra^

' hvar åt sin fiid.^^

Itosan ställde»,

©är vindar kommos;

vi segU strax:

till Svea folk5

sökte vi Ingjald

^j^sala Konung.



35- Mig gaf Hjalmar,,

d;sn Hugstore,

å grönskande mark

gårdarna fem:

gladde mig godset^

Hiedan mig alla

sände hafvor

och vännehelsning.

^6. Alla vi mött«s

ä glada dagen —
Svenska kämpar

och Sigurd från vesters.

fråii öboar

kämparne ränte.

egendom allan,

och lönte med elden.
j

r

37. Dädan vi vända

sjöhästarna ( skeppen ) vester^,

Å Irländska kuster
- «

eldar vi tände;

derifrån hade,

siär vi. kommo dit,

både män och qvinnor

flyktat ur husen.

r
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58. Farni jag till s^ögs

vagnspårs stråten,

innan fiendiliga

skytten jag mötte.

Ack! matte jag Asmunä

mei allt mitt gods

lunna åter

odod köpa!

Omsider Jag sag,

hvar sig hade samlat

taska karlar

och deras Kung:

der lät jag fyra

Ölvörs fränder, ^

stridsvana svenner^

sluta Ii fvet.

^0. Mig utur vagneu

jungfrun helsar;

guldet hon mig

det goda lofvar:

skön mö bäd mig komma^

sommarn den nästaj

en lön då till mig
' iion mande leta.



Äo6

41* Syntes som brysijii

eller blåa ringar

Tölle mig iskallt

oin hela krbppeh>

''då^^tied åt sidorna

föll silkésskjortåh,

'sömmad tned guld^

sid fullkoniligt.

^^ia. Frän Vestan vi ford

fångst att hemta^

'att bussarha niig

blodig sporde:

'ilnderting å Sk ide

'ö\/^dnner funno

;

bålsta^rka bröäer

till bane Vbrdåi

Sote och Haifdaa

i Svea skär

*marigen inajl

Vbrdb till "öién:

'dem vi viinno

före dädanfärSéa

;

hälft hundradis skepp

'melläh ^tämmaTna radjdes*



44» färden äerifrSii

funno vi män
glada och tappra

*

i Trönii vågar:

'med Ögrnund ej Var

lättdelta rön;

Vi tre, och de 'nio,

tågade -dädaii.

''45. Ej mande jag rönen

och 'brägdeVria rosa

hos ötöltä kämpar,

'Äom konimo till sjön:

hade der Hjalmar

Vakt hållit iliff,

då Glam der lag

'gérjömborräd.

46. Dädan hemresté

hurtiga kämpar;

men värdig hög

Uppkastas at Thord.

Ingen mand' väga

oss något motsäga:

Då var oss slätt icke

'avart efter gods*
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47- Jag lefde tned HJalmiar

hvar äag uti glädje^

medan vi skeppen

helbtegda förde:

'till dess å Samsö

sillar vi funno,

som också kunde

svänga sin klinga^
t

48. Vi låto dä falla

under örnars fötter (orfiör uU mdés)

ärelösa

^tolf béfserfeär:

då månde jag skiljas^

pä ödesdagen,

Vid niin förnämsta^

fullttognä vän.

49* Aldrig jag hade

i all min lefnaä

tapprisre hjelte

i härnad funnit:

l}ar jag på skuldrorna

Hjalmar liflös,

och till Sigtuna

sedan förde.
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50. Jag lät det icke

länge bida,

innan jag Semund

var uti åsyn:

sällar jFör mig

sköfla skeppen,

men sjelf kom jag

simmande dädan,

51. Gick jag i Göthland

gramse till mod»,

sex dagar ä rad,

innan Semund jag fann:

lat jag hans manskap

lifvet mista,

fiex och nio

och sjelfva hjelten-

52. Vi seglade sedan

långt söder i haf,

förr än det farliga

grundet jag fann:

der fick jag sakna

hela mitt sällskap;

It annat led

6e*n ensam jag syftar*

J4
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53. Dit tom jag ytterst,

der Aqvitanska,

kämpesöner

borgar styrde:

der lät jag fyra

fallne ligga,

hurtiga hjeltar;

nu är jag här*

.54. Förr det dock var,

att jag tog före,

till mina bussar

bud alt sända:

mande jag så fägnas

af deras möte,

som hungroga

höken af byte.

55. Bussarne tre

oss blefvo bj-udne

af landets folk,

och mycken heder,

den jag dock icke

ville mottaga;

båda mina bröder

blefvo der efter-
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56. Se3an jag hastar

från käcnpahopen

att söka den stora

Jorsalas stad: ( Jerusa^ein

)

Fa^t jag beslutit

att fara dit,

der jag lärde

Christum tjena,

57, Långt bortom Gretland

jag då ock lät .
^

Jordans flod

öfver mig forsa;

sedermera äfven,

det är bekant,

dugde som förr

dyrbar skjorta.

58- Gammen mig nådde

nära vid brantenj

flög han med mig

till fjerran land,

till dess vi hunno

höga klintar3

han i sitt näste

mig lät hvila.
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5g. Till dess mig Hejdisr

med sig hade bort,

starkaste jätten,

å rod^are skuta:

lät mig den goda

guldets gifvare

hela 12 månader

hos sig dväljas.

©o. Höll )ag mig ariigt^

medan jag der dvaldes^

till déa fogliga

jäite flickan:

ined heniie jag hådé

en hurtig sön^

olik i allo

andra piltan

€i. Honom drap Ögmuiidj,

Eythjofs bane>

bort uti Hellulands

ödemarker:

men hans kämpar För mig

miste lifvet—
ej har jag viking

värre funnit.



62. Han fosterbröder mina

fiera har dräpit,

Syrner och Gard;

men skägget han inist&

Han var jattinnor,

ej mennislcor lik,

och kallaäes sedan

Q villan US Blese.

03. Å Bråvalla jag

ansågs skicklig;

jag kämpade dä

..med kontinga folket:

att svinfylka hären

skipade Ri n g
å stridsfältet

den vidtfarne Odd«
L

^4- J^g förr icke nSjdeSp

än uti Ungern

jag kom att besöka

Konungar tvänne:.

jag anlog för en

arfvet vinnay

min Konung jag gjordie^,

kraftigt bistånd.
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65, Kopi jag omsi<3er,

der dugtiga tyckte»

Sigurd och Sjolf

i- Konungens svit:

hofcnän oss bjödo

'att begära pir

och skölclat fem

till fäktning-

:'), E) kortare jag skot

än sjelfva Kungen:

välslöjdadt spjut

mig var tillhands^

råddes oss sedan
,

simmande röna,

då lät jag båda

snyta blodet*

-yj. Mig skipas en sköldmö

närmast i samfärd^

)ust som vi skulle

taga till strids:

henne jag stjälper

långt ut i pussen.

De mistö lifvet,

men vi togo godset.

/

i
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68. För3e vi folket

från villoråd,

och trägnclar deras

jag också förstörde.

I borgporten

Bjälke jag slog

med eteklubban,

innan han' dog.

69. Var mig Harek

huld och fullt trogen,

då han mig fäste

sin fosterdotter:

egde Jag väna

Konungadottern;

väl styrde vi, samman
seger och länder.

Det led nu så med Odd som med qvädeC.

Detta qvsd han sut:

70. Sedan jag satt

i ostörd sällhet,

herrligen längre

än jag har vetat. —
Långt blir förtälja

orn miaa färder,

för tappra svenner;

men denna blir den sista*

4

I
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71. J sicolen sicynäa

neder till skeppen,

helbregda alle!

här månd' jag dväljas:

bären till Silkesif

och våra söner

min kärliga hälsning;

dit kommer jag aldrig.

Och derpå dog Odd, och är det ford-
na och visa mäns sägen, att han tyckes
hafva varit en pa många sätt den största

man af sina samtida efter forden sed. Han
hade förut sagt sina mänj att de skulle
lägga honom i stenkistan, draga sedaij dit

ved och bränna hans kropp; ty han ville

icke, att hedningarne foro med hans kropp,
men befallde, att stenkistan skulle vara der
efter honom till synesj och är det manna
sägen, att hon är sju alnar läng, samt att

Odd ock hade sä (UngJ varit.

I

r i



42 Kapitlet.

Efter dessa händelser fara Odds män öster

ut och hem. De buro Drottning SilkesiE

Btefisa lidninpar och Odds helsning; honsa-

da sig dylika tidningar föxracMJat. Nu tog

hon under sig riket i Hunaland med sina

söner, och härstamma många berömli^a

Jtian från Odds söner. Ra.göhilds ättlingar

spridde sig vida ofver H'alogaland: derifrån

härBtammad^ Y i d k un d i Bjarköy
C björkö). Det är visa mäns sägen, att

Odd lefvat i 500 vintrar: han var fö^d 50
vintrar före Harald Hårfager, men slöt

sina dagar i Konung Olo f Tryggvasons
tid, när 'denne hade regerat 3 vintrar öf.

Ver Norge. Samma sommar döptes Kon-

Ung Olof den Helige, år efter Christi börJ

998. Vintern derefter christnades hela Ha»

logaland. Ändas här Sagan om Örvar-Odd,

( den Vidlfarne ).

0



Upplysningar till Or-

var Odds Saga.

TiLt FonsTA Kapitlet.

Sid. 1. Haljtrollet Hnllbjorn

*

Ss säga os» vara gamla urRunder, *) att forräa

Turkar och As i en» folk Jtommo till N ord-

land e n, egd« Resår och Half-resar der sina

boningar. Resarne togo sig qvinnor ur Man*
hem, och somliga gifte dit sina döttrar: så blanda**

des folken mycket tillsaroman» Sjelfva Asagudar^

ne beblandade sig äfven pa detta sätt med de gam*

la invånarne i Norden **). Rafnistaboarne hade *

flera leder haft sådan gemenskap med sina nordli'

ga grannar. Om Hallbjörn sägea***): han var en mai^

och vardt kallad Ha If troll; han var son

Ulf O arge t> Han bodde på ön Rafnista, »o^^

») Herv. S. c. i. **) Edd. Daemis. 2i: m. fl-

***) Kétil Ilacngs S. c. I. t) Sä kallas 1^^" *

vSra Haudskiifter, i Sturlcsons Heinis

I
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ligger vid Naumsdalen; der var tan mycliet före

bönderna, eller, som det i vSr 'saga heter, var rå-

dande uti mycUet, d. a. var en niycUet betydan-

de man ibland odalbönderna öfver hela Halogaland

och äa vidare, tian egde en son, soiij het Kétilt

Med tillnamnet Haeng. Denne hade, af Konung
B ra nes dotter. Trollet Rafnhild, iir Finn-

niarhen, en son, som het G rim och ficJt veder-

namnet Ijodinkinni; ty den ena Ainden var

luden, och derpa fäste intet jern *). Men för

menniskor med mera bildning, menskirmenn,
ansH^os med tiden dylika föreningar uti ordentliga

giftermål i allmänhet vara ^minre lyckliga **) eller

ätminstone minre passande, htarföre också HalU

hjörn ogillade KétiU förening med Rafnhild och

föreslog en mera mensklig och passande, hvilkea

ogk fullbordades»

En sådan beblandning med personer af verk-

liga folkslag bör dock noga skiljas ifrSn den nS-

gon gang i Sagorna förekommande med öfvernatur-

liga varelser 5 såsom dS Eivind Kinrifa sjelf sä-

ger: jag är en ande uti menniökoskepnad, qvick-

^ad genom Finnarnes trollkonster; ty min fader

Och moder kunde dessförinnan aldrig fS något

liarn f)i eller dä G rim Ägerff) och Ögmund
*

2.' 4g6. Sv. Uppl. och i Genenl. Tab. till Gunni ög
Ormst, S. s. 509; men Suhm i Geiieal. Tabb. kal-

lav konom Ulf Wargi. *) Kétil Ilaengs S. c. 8.

**) Har. HSrf. S. c. 25. S tuil, Oh Tr. S. c. §j.

tt) GSnge Rflfs S. c. 2.

I
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FloKe *) sMgas vap födde af fljorSn. DS ÄessA

uti Sagorna framträda s^som nästan alldeles öfver-

naturiiga varelser, förblifva dock de af ofvannämn-

fia hjonelag födda barn alltid fnenn'ul<or, och till-

}^ännagJfv€8 med ordet half eller bl en di ngt

och ett folkslags namn, såsom Half-resar, Half-

troll, Thu8sa-b lendin g, m. fl* att de har-

staufmade till sitt fäderne och möderne från tvän-
,. . ^. •

.

2)Q olika folkslag.

Sid. 2. B € r u r j o d e r.

Kallas nu Berlio och är beläget uti Sogn-
^1 a 1 e n t).

Sid. 3, Bäras tUl Fadern - - • - - vattenost.

Ett nyföddt barn vardf först, innaa någon ting

dermed företogs, nedla^dt ä goKvet, lagdf

nidr d golf; sedermera skulle det antingen uppt^»
i

gas eller ut bä ras.

Härvid torde inan böra anmärka, att de be*

grepp man i äldre tider bär gjorde sig om dessft

sina värnlösa varelsers rättigheter strax efter an*

Itomsten i verlden, voro belt andra än den upp^^"

stare verldens. — En husfader, hvilken hade

alldeles oinskränkt välde oFver sitt husfolk, trodde

det böra bero af han» villja^ lika visst som det stod

i hans magt, att efter behag antingen uppt^S^

barnet till medlem af sia husliga krets och vSr*^*

Orvar Odds 3, j^) Torfneus Hht-Nör>'- i-

I, I. 264, Ä74.



\

H

1 « It.
^et, sS«om 'bllljgt var, eller att alldeles forsl<jutä

och nästan bortkasta deti lata det, sisom ett an-

nat obetydligt ting, bäras lii t i skog eller marh

och der ofveriemnas ät sitt öde, att ett eller •

^

a^nat sätt oinVomma eller lyckligen råka att af

lingon barmliertig njennisKa upptagas, bvilken dS

iklädde sig föräldraskyldigheten att virda det»

F^^ra exempel af detta omeäsUliga bruk förekom-

nia i vSra Sagor än att dess verklighet kan dragas

1 tvifvelsinSL Vara forntida underrättelser förmäla

til] och med, att det nSgön tid värit, oin ej lag, §"fc-

nunstone en mycket allmän sedvana, att fattiga

'drikra^ mannabarn kunde utbäras, om sä beha-

gades; dock ansigs detta ej val gjordt *}, och.

förmögna män var barns utbärande gemenli-

£Gn anseddt såsom en oerhörd grymhet, uheyriliga"

hragd •\'), Det berodde imellertid alldele*

af busfadern, att ej en gSng inodern vågade sälta

8>g deremot, och om harnet var faderlöst eller fa*

flern ej var tillstädes, utöfvades denna rättigheten

den, i hvars våld husstyrelsen var lemnad. Bac»

Llef dä af en Iral taget' och utburet; annarfe

^^ulle det upptagas af fadern eller någon an-

^^n i lians fctéllc, derpå vattenÖsas och namn-
gifvas,

^
^aderligt upptagande af 'ett barn

^stod vanligast derufi, att barnet upptogs fraå
fiolfvet, och bars till fadern med begäran, att haii

'^J^^'
"^^^ ^s^' ^5- t) rinnbog, RanV'
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Ville emottacra, vSrda och Fostra det, hvUKet 1 forn-

tiden förstods med att bära nyfödda b. a r n

till sin fa, der, hej-a harn att födur sinum.

Sedan fadern vidare emoCtagit barnet i sina armar,

dS han ock betraktade det, och af dess utseende

glutade till dess sinnelag och bragdlycka, anså|i«

barnet upptaget till uppfostrande, såsom medlem af

familjen och isåledes intet utbärande böra hunna

Jiomma i frnga: barnet blef dä sedermera vattenÖst

och namn"ifvet. SS gjorde T hors ten, I'nfi;e'

m u n d den Gamles fader. Han egde en son

med sin hustru, och sS snart gossen var född, vardt

denne buren till sin fader. Thorsten betraktade bon-

om ©cb sade: gossen skall heta Ingemund, och

väntar jag, att detta namn sT^aH sKafla bonom lyc-

I^a t)* Vidare heter det; Vigdis, samma Ingö-

munds hustru, födde ett barn; det var en vackef

gosse. Ingemund betraktade bonom och sade: go^'

sen bar en god uppsyn, augnahragä^ och skall

länge letas efter namn ti-11 honom: han skall h^^*

Thorste'n, och hoppas jag, att lyckan följer me*^

namnet. Gossen gaf tidigt godt hopp om sig och

egde mSnga goda egenskaperj ban var klok och

vänfast samt hofsam uti allt. De egde en annafi

son; denne blef ock buren till sin fader, som s^^^'

^ le råda för namnet ( gifva honom namn }. t^^^^^

betraktade honom och sade: denne gosse ser ut a^*^

blifva ganska stor och har skarpa ögonj om

lefvér, minde ej mlnaa varda hans likar; han

väl en häftig man, men trofast moC vänner

f) Vatsdael. S. e. 7,
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Fräncler, och en dugtlg Btrläsman^ om jag ser

rätt j).

Äfven mÖdrarne upptogo bara hSgon gang, då

fäderna ej voro tillstädes eller ej tilläto, att bär-

lien fingo uppfostras. Således höres Thorstea
-^s g rims son i sin visa anropa både fader och

^oder om att blifva upptagen. Så är derom för-

»läldt i Sagan if)^ att T h o r k a t ! a, en betydande

Norrsk mans, Asgrlras, hustru födde ett sven-

harn^ Äsgrim bjöd, att gossen skulle utbäras: tr5-

len^ som skulle grafva gropen ( att lagoa barnet

), höll redan uppå med att hVässa grafred^ka-

pen, och var svennen nedlagd a goifvet. D8 hör-

des för alla kringslaeude, som gossen qvad detta:

Leninen mig min moder,

mig är så kallt a goifvet;

bvarjestäd^s svennen mår sämre,

än i sin faders armar:

det tarfvas ej jernet hvässa,

ej jordtorfvor skära;

läten af med verket leda ( stygga ) —
bland män jag månd* lefva än längre.

Thorstcn Eigilsson hade vid sin bort-

resa befallt, att det barn, hans hustru Jofrid snart

•^uHe föda, mStte utbäras. Hon födde ett fagert
fl' Jc

'

'

^*^^'^arn. De närvarande qvinnorna ville bara
^rnet till henne; men hon svarade, att det

' t) Vatsd. s. c. 13. tf) Landnim. Bök, 5 Part. c,



ej behöfdes *); I;ion ville Längehom offéntllffeu of'*

vertyga de närvarande om sin hörsamhet för siä

mans béfalliiing, att barnet sUulle ( ej upptagas,

utan ) utbäras, ehuru bon genom en träl lät föia

barnet till sina släntingar ntt der uppfostras.

De barn, som ej blifvit upptagne af fadern el-

ler med dess vetskap och samtycke, kallades o-

b u r n e b a r n, horn Uhorinn, U h e, en son a£

den Gärdar, som fann I s 1 3 n d, har utnn tvif*

vel erhållit sitt tillnamn hinn ubörni*") der-

af att han ei blifvit upptagen af sin ferier Gärdar,

hvilken vid gossens födelse kan banda var ute pS

$ina färder. I K o r m a k s Sa^a niitnnes en ovin-

na S-teinvÖr hin u borna, för hvarg tiUtiamn ej

heller någon annan anledning k.m uppgifvas. Har-

af insep, huru M i r g i o 1' , kunde tp^a vara pS

Drottningens oburna ( af fadern ej upptygna t?llet

erkända ) barn, medan bön var i badtjt. [) och

sjelf éj nog hemligen kunde fostra det. Sädana

fadern ej upptagna barn, om de an mot hans viU*"

ja och befallning uppfostrades, behöfde han ej atC

erfwnna eller vårda, hvilket at^r var en ovillkor-

lig skyldighet, så snart han upptagit dem. Hära^

betyder ock ordet buren, borinn, sS ofta det

BBges om barn i anseende till sin fadet", ej egentU-

gen född, utan upptagen, ehuru det merän*

'dels är det samma, alldenstund det tillkom en' f^*

d:er att irpptaga siaa barn,

ft) Gunni. Oriust. S. c. 3. **) Landnam. B. 4' ^'

C. 4. s. 131. t) Landuära, B. fi. P, 16 c, s- 5^^

1^
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Upptaganflet hunåe docT«, nar fadern var rfod
^ller frånvarande, och ofta i hans närvaro, verk-
stSllas af nSgon annan, som dä upptog harnet, an-
^^ng*?n alt blott vattenösa och namngifva'
'^et, eller ock att tillika uppfostra det.

Vattenösningen, rtt ausa barn vauu\ var
»edermera p^ upptagandet den högtidliga beaeg.
|^"gen. Förrätluingen var äfven för hedningarna
^^^igi barnet blef derigenom högtidligen tille£;nad(.

vattnets gudar, hvilka tillika voro siällens och fa.-

»Jnljcra det blef derigenom invigdt både till an-
'^eiig och verdslig medborgare i staten, samt ficl«

derigenom bade allmän och enaluld helgd för sin
l>erson, elnot hvilken hvarje förgrlpelse hädanefter
^'^r ett stort brott. Den vattenöste kunde således

*J
mer utbäras eller dödas, utan att ett sådant

ore^ag ansågs sSsom ingrepp mot nienni>kan5 per-
»onhga rdttigheter. Det var <3S, *ager Sagan |f)»
®naedt för mord att bära ut barn, sedan de voro
^attenöste. Denna vattenösning namnes dock ej i
^ägorna, såsom egande någon gemenskap med dea

^
Runkapitlet nämnda, hvarigenom uni;a män hår-
ades, sä att de ej kunde falla för svärd i kri^

Blott för att vattenösa och namngifva barnet
^<^c^e upptagningen, si ofta nSgon i Naderna från-

^^^o. eller i dess närvaro, pS dess befallning, eller
dess samtycke, upptog, vattenöste och namnga^

Spprling de Bapt, Ethn. s. 40, 56 i not. till Gnnnl.
^^^^t, s, s. 203. it) Hörd. och Holmv. S. 0.7.



tarnet i faders ställe* De som sS upptogo fcariif

voro enligt hoflighetens fordringar skyldige att be*

mota sina upptagna barn med all härlek och val*

vilija; hvilket uti norden är vida äldre än Chri*

stendomen och dess faddersUaps förbindelser ocb

tiiJgifvenhet. Då Helge Droplögsson i sia

yttersta kamp trädde fram mist Helge Åsbjörns-

son, sä^er han tiH Össur, mot hvilken han stoi

titi tsn sådan upptagiiingsförbindelse: dsr står du>

Össur! mot dig månde iag intet försvara mig;

du har vattenöst mig; hvaruti Helge likväl

bedrog sig, ty, dS han gick fram for ÖiSur, blef bai*

af honom oförseendes genomborrad *),

Emot dessa hedendomens upptagningsfåder sv*'

rade således i visst afseende Cristendomens fB^"

drar, eller s5 kallade Gud fäder, som hÖllo barnet»

under dopet. En sSdan förrättning åtog sig Sig"

Väter Skald for Magnus, Konung Olof den

Heliges son ^ och Stein Skapteson

Thora, Tborberg Arnessons dotter ***).

Man gjorde härvid mycket afseende uppå a'*'

de, som sä skulle upptaga barn, voro betydan^®

©ch namnkunniga män. HärpS syfta Sturlesons

ord! Det var dä sedvana med förnäma mäns barni

att vara nogräknad i valet af män till att ösa vat'

ten pa dem och gifva dem namn. Detta gäller i?'^

hedendomen — det samma gäller äfvcn om Ch^*'

*) Helge och <5rim Dropl. S, c. i5, **) Ol ^'

S. c. i3u a. st. c 148» t) Har. H^rf. ^»
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Btenclomen, sSsom Ican ses aF ofvanberSrrle Stein»

svar Ragnhild» vänsltapsbetvp; att ban \o^Q

xnåntie hälla flere flickebarn under dopet- Dea
Stolte ynglingen ansSg nämligen de barn, som el

l^unde blifva seivleles m3rkvärdi£»a, ej vara nog vär-

^^ge att af honom upptagas. Sigurd Jarl upp-

^Cig Harald HArfagers son, och ^denne Halnaa

upptog Sigurd Jarlsson,

Vid en sådan upptagning har den upptagande ej

endast Vättenöst barnet, utan äfven ofta, antingen

han sjelf förrättade, eller blott lät verkatSlla vat-

tenosningen, förklarat det upptagna barnet for sitt

fosterbarn eller arfvinge. Således har Kon-
^tig Gcrm i Danmark, söm blef kallad de a
barnlöse, enierlan han in^a barn hade, låtit bjra

'Hl sig Arnfinn, Jnrlft iitburne son, hvilken a£

Konungens kämpar blifvit funnen och upptagen-

Hän betraUtade gossen val och sade; d<fnne gossea

^ftande blifva en stor m,an och är baLtre funnen

itke. Sedan lät han vattenösa honom och gifva

tonom namnet Knut, ur det shål, all en guldring

knuten fram uti pannan, dS gosstju vardt

^linrven, och deraf fick gossen det nämnt han sedaa

^^k behSlia. Konungen lät väl uppfoifra honom
^ch kallade honom sin son, äUkade honom myc-

^"öt och gjorde honom mycket godt. Slutligen, nac

Konung Gorms dagar begynte lida tili slut, och
^^'^ vardt dödasjuk, sade han sig villia gifva
^^^t hela sitt rike, hvllket han offU bekora f).

t) 01. Tr. S. I. 7u



Harald Guldsltegg» Konunfr uti Sogn i Norg«»

gaf sin* dotterson sitt namn och rike f)* Lil^ale»

des gjorde Konung Harald RSrfager med gin son»

son Harald Gräfeid. Erik och Gunnhild Lada

en son, bvilUen Konung Harald vattenÖste och gaf

«ltt namn, samt sade tillika, att han skulle varda

Konung efter sin fader Erik ff), och med det sam-

ma Urfva sitt rike^ ty Ronung Harald hade förut

gifvitErik Blodyx Öfverväldet öfver hela Norge»

Att de äfven upptogo barn till att fostra deir^

Varda dem under deras unga år och utbilda dem,

utan att derfÖre göra dem till eina arfvingar, syne»

ftf Guttorm.a förh^lTande. iff)

Sid. 3. I^amngifven och hallacl Odd.

Namngif ningen följde med vattenösnlngen^

och tillkom det d:H fadern eller den, i hans slällö

Vattenösningen förrättande alt gifva barnet namn.

I5et hände då som oftast, i^synnerhet då en bety-

dande man vattonöste barnet, att han gaf det sitt

eget namn. SS hafva vi ofvanföre sett, att Konun*

garne Harald Hurfager och Harald GrSfeld gjo"^"

de^ äfven ock, Hertig Guttorm. Sammaledes gjorde

äfven Konung Håkan med Sigurd Jarlsson. Första

Juhlnatten födde B e rgl 1 ot, Jarlens hustru, en son.

Dagen derefur vattenoste Konungen denna gosse

i) Landn. 5. P. c. C), s. 163. tt) Har. H^rF. S.

45. 01. Tr. S. T. ttt) Hav. Härf. S^-^\

at. Jemf. käiom TUorUc. de ttiatrim» voit» §. 35»
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och gaf honom sitt namn *). Men Sigurrl Jarl

vettenöste Konung Håkans son och kallade honom
HåUan efter sin fader Håkan Lade-Jari
Eljest var det vanligast, att man gaf barn namn
efter nSgon namnkunnig ooh omtyckt -person, ser-

deles inom slagten, ända till och med efter bar-^

nets egen fader eller moderj och finna vi uti Sa-

gorna, att namngifvaren hoppas, det lyckan m§nda

följa namnet, eiler att personer hado lycka el-

.ler egenskaper, f) lika med den, hvars naiwn ho»

dem blifvit Steriifvadt. Det var ock under heden-

domen minre brukligt att antaga namn, som voro

brukliga bos fremmande folkslag, än att dona sig

J^ya. Uti sina mest älskade yrken* och dertiiJ bö-

rande egenskaper, funno de rika anledningar till

benämningar, h v II ka de ock på m^ngfalldigt satC

förändrade; och visste en hvar anledningen till etc

sådant namn ||), samt ansSg det ofta såsom en

vink tl!l iakttagande eller uppofvande af den e-

. gensUap dess namn innebar.

Det var först efter (^hristendomens införanda

•om frenunande folkslags namn i Norden blefvo

"^er allmänna. En mängd ansLötliga blefvo aHagg-

^ö, och namngifningen började nu r*åtta sig mer efter

*^Unkarnes, än de gamla Nordboarnea bruk. Heli*

*) mh. God. S. c. lÄ- Ilar. TI5rf. S. c. 40.

Vatsd. a. st. m. fl. f) Aulkofr. Tkatt. «.

57. tt),öSsoni Knut. 01. Tr. S. I. ÅJiX-

^anv Alban, S.
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ga personer? nairm ftoBimo i serdeles fieigd och an*

»eende; legf:ndlerua tof»os ofta så mycket tiil haucl*

ledning, att ett barn kallades efter det Helgon, ii*'

till hvars fest barnets födelse närmast inträffade*

Konung Olof SkÖtkonunga son kallades såle*

dfts vid dopet Jacob, emedan ban var född i J a-

c o b 8 v ö k u; uien det namnet Iikade S v e a rn e

illa, och ifradd de ännu Tör sitt gamla bruks iafct*

tagande, n»ed tillägg, att aldrig itågon Svea Kon-

wng hetat Jacob. De gamla, inom en slcigt bruk*

Ijoa, namnen voro så ajlniänt onitycUta och bruk-

liga, alt, då Sigvater Skald latii kalla Konungaso-

nen M a g n ii «, sjelfve Konung Olof den Heligt
fann en ändrifig deruti nog ovanlig- Dl Konun-

gen frågade, hvi han lät gossen heta Magnus, det

Mr ei vart ättnamn; svarade skalden; jag kalladö

honom efter Konung ICarl Magnus, som varit

den namnkunnigaste man jag känner i verlden»

DocU — med fullvuxna personer, bvilka en lang

tid gjort sig allmdnt kiinda under sitt hednisk»

namn, som således, då de omVdndes och döptes»

ej utan villervalla och olägenhet Uunde ändras, in-

Itommo likväl mSnga hedniska namn i Christenhe-

tftn'. Om dyliUa het det dS, att, li/iasom mennis^an

genom dopet helgades, sS helgades afven naai"^*'

derigenom. Da Thorlak, som sedermera vardt

Biskop i Skalholt, af anförda skäl fick bebållö

Äitt hedniska namn, vardt hans namn, beter det,

sannerligen e;odt, sedan det genom heligt dop vardt

belgadt nch at Iiisi»opens mun välsignadt, hafvec

•ck, hvad det gamla visa ordalaget likasom *P^^^*



*^ gKit i fullbordan, att iet -nflmnct Sr Tiu manf^eiv

bättre än guld Pä sin böjd blefvo nSgou gScg

eådana personers namn något litet äodradKj såsom

af Sven bief Qrto Sven; af Gest Thor. Gest
o. 8. v. hvarvid dock hände, att deras ^amla namn
fortforo bland allmänheten, sSsom forut. ' Thorgest,

som sSl^^iJes under sitt gamla naoin Gest blef

stämd till tinget, sade sig ej tillkomma att svara,

beldst lians dopnamn, Cliristninganamn^ var Thor-

gest +).

Ifo rntiden hade dock en person ej mer än ett egent-

ligt eller eget namn, eipnnafn^ ty hvad vi kaila Fa .

m i 1 j
e n a ni n brukades icke. Ä 1 1 n a m n voro per-

Boners egna namn, snm voro brukliga Inom en vis«^

att eller slägt, och Tignarnamn var värdighets-

J^amn eller titel, naf/ihst. Helt annat voro återi-

gen deras tillnamn eller skiljenamil, kanne-
^amn, vedernamn och öknamn eller för-

längda namn, farilka en person fick utom sitt;

Vanliga egna namn. Vi finna väl nSgra dylika,

tyilka blifvit tillaggde flera personer, utan att

dessa derföre voro beslägtade med hvarandra. Så
rramträda väl \Ui vSra Sagor flere personer med
killnamnet R ö d e, m. fl. men de buros e] till följd

*lägt8kap eller arF; ty i detta afseende finna vi

^^}^', att fudern hafver ett tillnamn, den ena sonen

annat, och den andre sonen intet eller Sterigea

annat, o. s. v. utan bafva de lika tillnamnen

^PliUommit af någon anledning, «om varit gemea-

*) Thorlaks S, c. ». ^ f) Eyrbygg. S. c, 55,
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•am eller lika for alla dessa -personer, helclst dessa

tillnamn hade slit afseende pS personen enskildt

och kunde således ej sträckas till någon annan el**

ler flera personer, med minre deras lika förbållan-

åe faller ställning gaf samma eller dylik anledning

till ett UUa tillnamn.

På en tid det ej var ' ovanligt att man- vid vat-

tenBsningen gaf sonen san)ma namn, som fadern

Både, och döttrarne likaledes fingo sin moder*

namn, äfvensom tvanne systrar kunde hafva samoia

namn *), ja äfven pS ett ställe på Island modern

och tvänne döttrar hade ^amma namn (oc& hetta

Birna **), var det ganska behöHigt, att med nRgot

fikil lenamn, skilinnaj/i, utmärka dessa namnaf
ifrån hvaraudra, sSdana voro vanligen tillaggen^

gamle, unge, äldre, yngre, m- fl.

Såsom, närmare kännenamn, kejtuingarnnffh

brukades eljest i allmänhet att tillägga fadersnam-

net, ett bruk, som ganska länge fortfor äfven ibland

Vara Herrar Adelsman. Men, dä det hände sigi

modern kommit att i det allmänna göra sig n»*?*^^

Itänd än fadern, eller nSgot längre efterlefde

man och da sssoai enka var familjens öfverhuf*

Vud t^i eller ock hon med sina barn blef försl<j*^'

ten |t)i hafva barnen ofta blifvit benämnde ni^o

modersnamnet, Kendir viå modur sinuy sason»

Cunhildar soner^ Sigridarsoitj Giuffa sojiy m» A»

*) Sturluiiga cda Tsl. S. niiKl. 3. Thatt. c. 6 af aettartol

fi. 206. **) IsL S miki. 3. Thait. c, 19. s-
^5^'

. t) Krok. Ref, 5. c. 5. UÅv, Isf. S. s. 45. Viga GluiP»

S. c. xo, tt) Ei^I. S, c. 9.

I
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Af brist -pa slagtnatBn, och dS man ej ville, eller

det -nåoon gSng ej var tillräcUlJot, att upprepa Btän-

iienamnet, gaf man i fointulen, tnart sagdt, en hvari

utan afseende på stånd eller ställning, ett veder-
namn, vidurnefni^ gom ännvi nägon gang f»ger rum»
bland allmogen på landet. Dessa namn voro 3Ika

bilande, som instructiva, ehuru i många e) lig-

ger hvad VI tycka oss finna. Således, nar en pS
sin tid mägtig man, Thorsten, i en af våra Sa-

,

gOr Uallas Tborsl^ ebit a re, vill det ingen ting

annat säga, än atr ban var en iljtig fisTore, Ehu»
vi ofta äro i fötläffenbet om dessa benämningaTa

verkliga bem^ärkelse, bvilUa ofta ftunna forldaras i

^B(\e god nch ond mening, finna vi dock uti forn-

^TuU och Sae;ornas egna förhlarin^ar deröfv<*r, b lelpre-

<lor till upplj^sning öfveren ^od del deraf. SSledee, nac

fen vid namn Björn fallas S Mn n a b j o r n *), till-

^ännagiFves det, att han var en driftig bandelsman

^''A pelsver]?5 ly, st^ser en Saga **), vardt ban

^^innabjörn kallad, emedan ban var van att

*«gla i Ör ter ve g, och köpa der grSskinn och

*obelskinn. Lika sa beskrifves. oss, huru den rykt-

bare Skalden Einar S k 1 a g 1 a m fick denna .be-

nämning af de tvänne dyrbara sk*larne, som FT S-

Jarl »af honom \'). Anledningen tvil benam-

*^^ngen uhorni, af forntidens plägReder, är fSrut

^'^»»ind. Dessa benMmnInn;ar sträckte sig äfven till

^^innkönet. Olof var från unga aren g.auska ar-

*) 01. Tr. s. TI. 202. **) Thori. Hraed. S. •. S-
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tig, och den vsckrastQ qvJnpa i Norgft; åcrFSr»

förläriJcleB hennes namn, och varde hon kallad

GeisH f).

Dessa bibenämningar voro val allmänt gängse i*

bland folket, \itan att den personen, som bar dem,

dermed sjelf brukade benämna sig. Dylika gSfvoa

dock, hvilka kamparne sjelfva begagnade, emedan

fingo <}em högtidligen, och den, som gaf käm-

pen ett sådant tillnamn, förklarade sig offentligen

villia fö r 1 ä n g a eller öka hans namn med ett

yiytt tillnamn, och gaf honom derpä namn fäste.

Dessa voro ganska tnycket hedrande, beldst de glf-

vo«^åt en mycket omtyckt person, och för någon

utmärkt egenskap eller hjeltebragd ft)' ^^r skal-

den Hallfred kom ifrån Håkan Jarls hof tiil

Konung Olof Tryggvason och hade qvädit för hon*

om, sade Konungen: visst ar du vandrseda-skald

(äfventyrande xhnlä)^ men min man s^tiW du dock

vana och bafva detta vedernamn. Hvad ger du i

namnfaste, frSfiiar skalden, om jag skall vandr8eda

skald heta? Konungen svarade; jag ser, att du vill

bafva kännenahin; mottag dS har detta poda svärd

t4f). Samma Konimg gaf Thorsten, efter dess af'

Jaggda prof på styrka öfver en ofFeroxe, namnet

U X a F o t och en ring i namnfäste *). Konung

Sven i Danmark förlängde Skalden Thorleifs na"!"

K)«d tillägg af Jarlaskald, och gaf honom i namn-

t) Vigl, Vaen. S. c. i2. ft) Vigl. Vaen. S. C. 4-

Tharst. Hvit. S. c. 6. ftt) Oi. Tr. IL i03*

) Thorst. Usf. Th, i2. 01. Tr. S. II. gj,



fSste ett skepp med manskap ocIj utredning, namt
all den laddning, som dertill fordrades *), Äfven
privata personer gjorde likaledes: Viglund lick af

*in äUkarinna sitt tilinamn och namnfäste. Ketiil-

^id sade; jag mSnde förlänga ditt namn och kalla

Viglund Väne, och är här en ring^ som jag vill

gifva dig i namufäaLe^ min fader gaf mig den i

tändfé ••).

Dessa tlllaggde namn följde personen i hela

^ans lifstid f); och troddes en sådan namnets till-

ökning bidraga till en längre lefÉiad. De fieste

**»än tyckte det vara stora hjeltebragder, som Hel-
§e hade gjort; fick han deraf ett vedurnefnx och
varde kallad Brodd-Helge, Det tycktes dä
**iannen vara ganska godt att hafva tvanne namn:
det var manna tro, att d« niän. månde längre lefva,

fiom tvänne namn Iiade ff). Haraf kan man sluta,

tvarföre Odd i 15 Kap. säger sig fatt det namn, baa

gerna ville hafva.

De namn, som kämparne under sina färden

»jelfva gåfvo sig, t. e. Gest, Vidförul m. fl. höra

hit. De voro blott lanta fÖr en tid och aflades,

*6dan ändamålet var vunnet, och ändrade icke per-

sonens egentliga namn | a annat sätt, än att de på
^Sgon tid företrädde dess ställe.

*) Tborl. Jarlsk Th. 4. 01. Tr. S. T. 207. **) VigK

V. S. c. 11. t) LaxdaeL S. g, 18. tt) Tkorst.

^vit. S. c. 6.

1
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Sid. 3. att uppfostra^ til barnfosturs • • . . som st

väl är tillhjudet.

Det var ef ovanligt, att man i forntiden §tog

«ig andras barn att i föräldrars ställe vårda oc^

Uppfostra, för att antingen, d3 fadern var död el»ef

bortovarande, lätta moderns omsorg, eller ock håc*

Igenom visa sin vänsJ^öp och aktning för en JefViin-

de fader och betydlig man. Upptaj»ningen, straS

efter födelsen, gjorde barnet till medlem af sin f^*

dera hus; likaledes införlifvades ett upptaget bar»

uti fosterfad^irns familj genom knäsättningen, hvar*

af de så antagne fosterbarn kallas än hnesetmn*^^^

och än fostri, fosterson eller fostra^ fosterdotter*

Sedan Konung Erik Blodyx stupat i En;;land, koo»

hans cnka Gunnhild med sina söner till Danmark»

hvarest hon blef väl emottagen af Konung Harald

Gortnason, Denne Konung antog hennes son Ha-

rald Eriksson att uppfostra, til föstun:^ och knäsat-

te honom, gossen uppföddes sedan i Dana Kon-

ungens hof Hertig Guttorm hade vattenfest

Konung Harald Harfagers äldsta son och gif^^**

honom sitt namn, han knäsatte denna gosse och

fostrade honom, samt förde honom med sig östQ^

i viken **), Det sadrts fordom, att den ansågs ri'^'

gare^ som fostrade en annans barn- Dä Konung

Harald Hirfager täflade med Konung Adalste^
i England om foreträdet, eller hvilkendera skul^*

Yara förmer ån den andra, sände Norrfika Kon^^^"

) HSk. God. S. c. 10. 01. Tr. S, J. ij. *0
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gen flerFore sin son H5f?an tneå TTök" HatroT? till

England att. der uppfostras. Hök träffar Konung
Adalsten i London, och var der dS ett präktigt

-glistabud. Han gick in uti salen med 50 män, träd-

de för Konungen och helsade honom. Konungen
bad honom vara välkoinmen. Hök tog då gossen
^ch satte honom på Konungens knä. Konungen

pä gossen och sporde Hök, hvi han så gjorde?
Hök »varade! Konung Harald i Norge bad dig fo*

*tra sin trälinneson. Konungen vardt sVara yred och
g»*ep till ett svärd, som stod jemte honom, ock
drog det likasom han ville dräpa gossen. Hök
sade: du har knäsatt gossen, och mS du mörda
tonom, om du villj men icke månde du med svärd
^töda alla Konung Haralds söner. Hök gick der-
1>S ut och for sina färde f). Konungen uppfostra»

gossen, icke för att visa någon undergifvenheC
^Her eftergifvande fÖr Konung ' Harald, ulan eme-
"äan han ansåg det ovärdigt att vMdföra sig på ett

^m, som yar öfvergifvet af de sina, och här den-

hans fosterson deraf i vara Sagor namnet Adal-
»tens Fostre,

De skyldigheter, som %]ago en fosterfader emo^
fosterson, voro i vissa delar de samma som en

^^»iers mot sin son. Fosterfadern skulle således,
intaga fostersonen i sitt hus, der vårda och dra-

all faderl ig omsorg om honom. Härtill hörde
*^ven att gifva honom en för sin tid vanlig bild-

^^'^g öch lära honom idrotter. Det kunna vi väl

Har, Härf. S, c, 42. 01. Tr. S. I.*
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ock säga, att uppFostrarnes förhailantie härutlnnatl

ei utan «Uäl berömmes, så vida de alle, såsom Kon-

ung Ailalsten — det lianli^a satt oaktadt, hvorp^

han vardt H^Itans fosterfarler voro vane att lära

fostersonen goda seder, jemte allt slags belefvenl<et

och idrotter; tiii och med MlsUa honom mer ai*

någon annan mennisUa, sl^yld eller osUyld f),
ocli»

fiSsorn Inojald, lära honom visdom och vetenska-

per, samt akta honom högre än sin egen son ft)'

Ehvad som än hade föranledt en fosterfader att

antaga sig ett barn till uppfostrande, voro dock

för honom alltid be^ekelsegrund«rna till en Sm

omvårdnad hufvudsskligen de samma, och föräl-

drarne kunde vara öfvertygade ,om en trbgen verk-

ställighet af hvad Besse den Vise säger till Drov
log: jag begär din son att uppfostra, och det för-

säkrar jag dig, att iag jskalt lära honom alit d^C

manvett, som jag kan. —
Häraf drog staten god vinst. — Inga scholoC

funnos under hedendomen, inga ofFenfliga lärosä-

ten för den tidens fria konster underhöllos pS st*'

tens bekostnad; dock — hvad i statens anstalteC

härvid fattades, ersattes rif*lig<?n genom dess m^^'

lemmars omtanka och verksamhet, af hvilka

hvar för sig med Ömhet vårdade och sökte utbilda

de ynglingar, hvilka de dels åtagit sig, att i^^^^

barndomen uppdraga, dels såffom fullvuxna' f''^^

färden stadda inbjudit, och' till följe af den vanl*"

ga gästvänligheten räknade bland sina hushion. A*

f) 01. Tr. S. a. st. Har. Hlrf. S. c. 43. tt)

Odd. c. 2. 5,



"tletta sätt danades ynglingar äfven inom minre kreC.

tear, så alt de vid ankomsten till större bof, hvil-

i detta afseende voro ^»tt betrakta sSsom den

tidens boRsta utbildningsställen, kunde täfla med.

de mest bildade Hofltämpar. —
En fosteifader tillkom det vidare att biträda

Sin fosterson, tilJ att 'vinna en värdigbet, som an»

*tod honom, och bvarvid ban värdigt kunde finna

*in utUomst, bvilket de gamle kallade at koma ei-

*ium lil throsha^ förhjelpa en till dess utkomst. For

konungasöner var detta naturligtvis alt vinna ett

^i^e. Häruti hafva förbemälde Konungar Adalsten

^ch Harald Gormsson på allt sätt bjelpt hvar sin

fosterson Håkan Adalstens Fostre och Harald Grä-

feld *). Som oftast erfordrades det, att utstyra

^em till vikingafärd med skepp ocW manskap, bvar-

*i^ed de under sina bärfärder kunde förskaffa sig

Sra och rikedomar, samt slujiligen ett rike. För
enskilda personer var det att utse sitt fosterbarn

€n passande maka och förse dem med penningar

Ull några for dem erforderliga omkostnader.**)
A

Ibland andra en faders pligter var det äfven

att taga en blodig hämnd pS sina söners baiae-

*^an. Sådan hämnd finna vi ock blifvit verkställd

fiera fäder, sasora Konung Harald Harfager, f)

++), Nlål som tyckte det vara skam
*tt öfverlefva sina söner och ei hämnas deras död»

*) Tr. S. L 53. m: fl. *) Nial. S. c. 94, 98.

t) Har. Hårf. S. c. 3r, 32. ft) Eigl S. c. 20,



Denna sl^^Mdigbet, jemCe (le andra, som herde

till faderliga omvårdnaden, förekomma, såsom äfveti

tillbörande en fosterfader, Stn»instone en gar^g

genom ett uttrycUeligC förbehåll. Dä Ketil er-

bjöd HösUuld att fostra dess son, sägeu modern:

du sUall da pöra denna gossen allt hvad godt du

förmår, då han blir Vuxen, och hämnas honom, om

haa faller för vapen, samt-, så snart han vill gift*

sig> gifva honom penningar till hemgift, (jvanni''

Tnundr'^ härtill skall du edeUgec förpligta dig, h^^^ar-

till ban ock biföll.

Ett misshandlande eller minre Hdelt bemötan-

de af en fosterson ansågs nedrigt, och att död*

den man knäsatt var ett groft brott- Hök Habrofc

kallar det således mord, om Konung Adalsten dö-

dade Hakan, som blifvic honom knäsatt. Af det'

ta skäl kunde Konung Harald Gormsson^ej förni3«

att försåtligt handla emot Harald Gråfeldj utan, da

Håkan Lada-Jarl härtill ville Öfvertala honom, sva-

rar han:Konung Harald (Grafeld) ar min knesethingi*»

— Det roande kaljas elak gernin^ att (sO

svika sin fosterson |). Dessa fostrare hafva ock^a

genom sitt ädla sätt att behandla sina fo^terbflr**

giort sig fÖrtjente af aktning och tacksamhet.

De missräknade sig ock aldrig pa sina foster*

barns erkänsla, oinsTtränkta tillgifvenhet och hjer*

teliga tacksamhet. Sagorna framställa oss afvei»

några drag häraf, hvilka, om ej alltid i sattet

yttra sig lika förfinade, dock vittna, att yngling*^'

fj OU Tr, S. I, 53, 54, Sturics. 01. Ti\ Sy 6. lO»



itte bS<ie mei3 oxå bch gerningar visste att värdera

äen omvårdnad de åtnjutit.

Så snart Eydur fick veta, tlet håna foster*

fader Tk o r d ännu lefde, "bjuder han sin fader

S k e g g e att välja et-tdera af följande 2:ne vill-

^oi; anlin^n^ säger ban, git Thord frid och *ä-t

Iferh^t, så atc tian mä rida hem och sitta ostdrd>

cHer ock mande ;jag bistå tnin fosterfader och sliss

jbop med iion-Om (emot dis). St^ega^ svarade;

län^e bar jag rönt, alt dti värderar meta din i^pp-

fostran höa Thord, an <ltn fräTidskap med 'mig, el-

jest mStjd q jag lan^t for dett^a hpfva drapii bcnomj
'ty ban bar det fjrtjent *). Nnr Gisle Sarvso o»

hustru Ö d u r (.^uJurJ af sin mans oföi sonliuasttt

tender, bvilka stodo honom efttT lifvet, en^ottog

y^nningar, ixodde to 5tt»:r dottern 'G^d rid, att 'Ö \^xt

^'lU^ förrSda sin man. Godrld tog da tilJ att grS*

gick -sedän ut till Gi^le och de bonom sS-

Junda: rnin foBlennoder, fostra., ar vorden vettlös

cch ämnat sviUa dig. Var du obt^Kymrad deröE^

^fer, 'sade Gisl*^; ty é] m"nde jag mista lifvet deri*

§^nöm, att Ödur svilteY migä Gisle roissl^ätide ej siti

goda Ödur f). Flera dylika exempel föreUommej
>Jien Ufven ai hvad tedan Sr aniördt kan iiib^es, deC

isielian fosterfSraltitar och fosterbarn öinseÄidigt

^aric en tiVlgifvenhet, karlek och förtrolighet, eöia

^1 eftergifvit den imellan föräldrar och barn.

^) Thord. Hraed. S, C - t) Gisi, BtXTés.

I



Ej itiinre var den brodraUärleU, som uppWtö

mellan ynglingar, som sS fostrades tillsamman*. Fö-

»tersonen och den egne, opartisUc itn lutande sanV*

ma faders omvårdnad, — någon gäng med åeh

grannlagenhet, ott gossarna sjelfva l^nappt anadé

annat Sn att de voro broder^ förr än den fostradé

var redo till utfärder att försöka sin lycUa i ver^

denj varande bröder i leJ<ar, i Öfningai-, i

1<

skulle naturligtvis deras, under ett beständigt sam'

vistande rötita tiJlgifvenhet och kärlek för bvat-

iindrä, ej kunna skilia» ifrån den broderliga, hva*

dan ock ordet Fost erbröder fått en så förstär^^-

betydelsB*

Håé 4. forutsignde'^ iorvitro i föreslug, som vet fÖtuV

Forntiden tilltrodde mingen kunna skSda ii*

tili framtiden^ utan några hjelpmedel af trolldont

eller andra dylika konster^ blott till följe af en e-

gen fikarpsyrithet eller SiaTe-bJick, och sSledes kun**

na förutsäga kommande händelser. En sådan pér-

Äön kallades foi-vitri ooh fofspdr^ hvilken uttryc*

keligen skiljes ifrån vltr, eller en vis, klok och

förståndig menniska, och ansågs en förutvetande per-

éon utrustad med högre siälsförmögenbeter än an*

dra. Äfven vid kämpars berömmande förglömnie*

ej, om de varit begSfvade med den egenskapen, att

forenämnda sätt kunna inse hvad som
tima. DS Sigurd FofBisbanes vishet besk^if-

Vesj tillägges, att dea var så ttor) det han. via*'*
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förut liandelser, som skulle »Jco \\ Gretter )<ua-

då det Uom an pä att fafta beslu^ se nästan

allt (aiöjligL) förut, ehuru han ei fö^-mSdde hindra

verkstalligbecen af ödete besiut- IV^^Suga exempel

en tilltrodd spådomsförmaga tos personer före-

Jionima i Sagorna, såsom hoé Ödur den Rika^
Juäur hin djupaugJa*^ GefitOddleifbäon; Thor-
*ten Aädnefj Thorhall m. fl.

TitL Andha Kapitlet»
Sid. Fosterhrodrala^^ Föslbreedra lag.

t)ec var med detta vacf«ra namn, som forfarler-

uttnäckte d**n aldranarmaste förening, som mel-
^an kämpar kunde ega rum. Det var ej inskränkt

"^ott till dem, «om uppfostrades af samma foster-

söner
i samma hus och familj. — Äfven andra käm-

h vilka, i likhet mecC dessa sam ma nfos trade

y^^gUngar, under batndomslekar, uti idroitarön el.

Vid andra mandomsprof, rönt hvarandra» lika

^^S'*ghet, mod och styrka, samt jemngoda tänke-
^^^^ Och enahanda sinnesstämning för ärofulla kam-
t^tragder, bafva pS det aldranärmaste förenat sig

J^^d hvarandra att dela ljufc sch ledt, och, cftec

^^Stidliga knytandet af det »tarkaste förenings-

sins imellan, burit likaledes namn af Fo

.

**^^>^btöde.n Thorgeir, Ha varda son,
Thormod Kolbrunaekald vux*

*

*J Landa. B. 8. 56, 57, 73» 157* <fsl, OL Tr,
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Tapp i Igafjord Island, ocli vartJc dem imeU

lan en nära vänskap, ty de voro i njan^a delff^

hvaratidra Hka^ skaplikirj och svuros högtidligen

fosterhrodralag *). Hedin framlade sitt 'irenäéf

att han var Kornmun for att röna Hö^nes aioi

och tapperhet, idrotter och alia sl^gs bragdef'

Högne svarade sig dertill vara färdig; och tifli?''

följande dagen rönte de hvarandra uti simmon^*

Och å skottbacka; de pröfvade hvarandra i bu^^'

treid, vapenöfningar och alla idrotter, och voro

alla företag dtgiörvh *å - lika, att man ej Unn^^

fikönfa, det hågonderä var den änd(ra Öfverlåg«e"5

hvarefter dö svuroa i fosterbrödralag Och so"^

oftast togo de häftigaste fiendtliga Vidökiften dfi**

Vöckra Utgång, att afven de öfverroodigaste vik^n'

gai", ébm varit hvarafidras Hender, bUfvit de »a^^*

fite vänner, iedari de — efter en allvarsam kaoip

t)ch vapenpröfning, hvarvld ingendera kunnat seg'^^

iefunnit hvarandra jerangoda och slutligen äsäo^^'

iåflom de fortrölieaste fosterbröder.

Beseglingert å detta deras beslut om en fori*''

lig éch oupplöslig brödraförening dem iinellan fi'*

ler irigåendet af fosterbrödralag, som kallade*

éV.ärjas i fo^ter.htödralåg, «hed^^

ilicd en högtidlig eds aflSggande, som med

•ymbolik antydde bäde fosterbrödernäs innet^^^

förening, förbundets oup^lösHgheC och Öfvö^^^*

homtnelsens helgd.

FosiW. S. eda Thor^. H. og Thorm. Kolbr-

•* % 6««rJ, Thait, 6. 01. Tr. I^' 55k
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Da som s§ faÖgtiJligen svurna i fo»fcerbr6draiag,

brukade i;o gå under en jordtorfked-
J ^1 gdngci undir jaräar^mfin^ jardnrment gdu^a. Sa,

gan gifver osg derpå följande beskrifning: det ha?

dö Varit sedvänja — bland de berömliga män, som
bade gjort det till en lag suis imellan, att den ene
•kulle af den andra hämnas, som längre lefde -r-

oe skulle gi under tre långa ]oxdtor(vor^ jardarmen^

opb var det deras ed. Det tillgick «ilunda, att

tre långa torfvor skulle skäras, jistas, ur jorden,

^vilkas ändar skulle alla vara fasta i jorden och
lyekorna uppresas^ upphemtas^ s§ att männen roSt-

gä derundpr; detta bruk iakitogo äfven Thorgeic

<?ch Tbormod vid siLt fosterlirödralags ingående fj.

^^förlioqre tepkqas d(ä härVid öfliga förrättningai

^l-i beskrifningen af en fpsterb^oderlig förening,

^yrn skulle ingås fö? att dytpedelsc förekomni» en

S|>idoms HppfyUande, hvilken förutsagt, att ej al-

i flocken länge skulle vara eniga, Gisle Surs-

^on uppmuntrade några sina närmaste fränder atE

6«nom fosterbrödralag- iin fastare stadga deras vän-

^cb fränd-saiiija ff)* Delta finna hans fränder

^^^ligt. Gånga de nu ut på Eirarhvols udde och
**^ära der upp ]ardarmen, sä att båda ändarne
^oro fasta i jorden, oph sätta derunder ett spjut, •)

t) Fosibr, S. c. £. Jemf. Arngrim Jonae Crymo^

fi^ea Hamb. i6i3. s. lOÄ. och Uespubl, IsL ib, TracU

de Re^n. Dan, etc, iS^orv, etc, Lugd. Batav-

^029' s. 486. tt) Gisl. Surssons S. c, 7. *J

hni^r Torfjie/ ^list. J^orv. I| Arngr. Jon. ä. ^t,

j
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rndlaspiot *) st, att de med lianden Itunde hälla

gårnagehiy nageln, »om fäste spjutjernet. Här*

under — säsom under ett hvalf **) sl^ulle de nu

g% alla fyra: Thorgrim, Gisle, ThorJ^el och

V««tein, och nu

•) M^laspiot, var etc med emaljeradt eller drifvet al*

bete ziradt spjut, **) Ain^r. Jon. a. st.

Att gS Jardarment var ocksS ett slags varjeniSls*

ed på Tsland, hvarom Laxdaela S. c. 21. ger foljaiitl*

underrättelse: det var skirsta (renirjfr^ bevis p3

skuld eller rättvisa) pS den tiden att g^nga und*^

jordarnien, det är: en torfva ristades ur marlien, vt^^^^*-

ocli skulle torfvans ändar vara fnnta uti marken, och

den som skirseln skulle undergS, framftytia, skulle g^

derunder, Hedningarne lade intet niinre vigt upp^-

fiSdana s^irsler, än dff Christna län;ga p^ Bina.

»nsSgs den vara skir- (ren, oskyldig, haTva rai^O*

som gick under jardar-nien, vida torfvan ej
^'^^^

app^ honom. Det S(*mma beskrifves äfven. af Amg^*

J. a. st. Arnesens Isl. Retterg. S. 7. 252,

Att g^ under sådana tardrorfvor var äfven ettslai?^

förndmjTiVeUetecken. P1 H u n a v a t n s ting, sökt^

man att åstadkomma frirlikning niellan Berg ^^^^

J ö k u 1. Berg saåct att han ei ville emottaga, p^"*

ningebnter, utan skulle förlikning ske, var det blo^t

med det villkor, att Jokul. till att försana sin m^ss*

gerning, skulle, efter tidens bruk, gl under tre J*'**

dav-men, och sSIedes vi^a sin fö^rö'^

*n i
u k e I s e, tilillaeti^ mot honom. Jökul

rade^ att Vöt^ mSnde troll taga honom, än han

gade frir Berg, T h o r s t e n sade, att detta
^o

^r en billig fardmn, och rnSnd© jag, säger
Thorst«a
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l-^VUcfca de Sig Llo3 eller sSra sig i

^fcandiofvHn *) handen eliar annorstädes **), ocU
\ata s£ blodet rinna tillsanmian i mullen, bvarutur

gärdar- in*?n t var uppskuret, och ^ör^ tillsaqpjiiaft

inullen och blodet.

Sedan 5) falla depa kna och sväriä
ed, att hvar s^uUe den andra hämnas, easotn

»iu Tbioder, o^h nämna alla Gudarne till yittpe t])-

gä un^er jardarracnt. Berg föjl^^larade, det allt d5

»WUe väva godt gjorde. Den första torf-

^imsan läckte honom tilLaxlarne,
den a n d r a t i 1 1 höfterna, o. c h den tre-

dje midtpå låret. DS Tliorsteu hade gScc

Under den första torfvan, sade Berg: nu böier jag den

förnämste af VatusdaeUboarne som ett 8vin«. (Han

skröt af att hafva }?(')]t Thorsten, lägre äii ett svm, ly

svinen "rota blott meå trynct och ej med hela krojj-

l>en i jorden. Anigr, J, «. st ) Det behöfver du

att säga, sade Thorsten, och göra dessa ord, att jag

g§r under flera- Y<it-nsdaeL S. c. 33.

TkoYst. Viks. S. c. Arngr. Jon. a. st.

t) Sjelfva gåendet under torfrimsorna var således el

oeras ed, slgom man tyckes kunna finna jvf anförda

?osterbrödraBagans ord: och det var deras ed, äfveri'.

som af ^den der i b"dden vid samma ställe i Isl<

Haudskrifteu Cart, ^:to _N:o 4 befintliga antecknin-
gen: jardartnent gi{nga var eidr Isletidinga; ai ofvan
införda synes dock, att en serskild ed aflades. El.'
jest aflades ed högtidligen uti andra m3l vanligtvis.

V^4. ?n helig ring, som förvarades vid altaret i deras
^fgudalius. Denna eidr at ställa ring, La?tdndm. B,
<• 40^ Ed, isl, ellor lögeidr at bugie, Jrn§;r, J. s, 77*
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Slutligen 4) «tl 5eupp*) oo^ räcfca alJa;

hvarandra handen, som var vanliga inseg^^^-

ji de gamles öfverensT^opimelser*

När förbemälde 4 män p|- föreskrlfvet »ätt full--

gjort allt sedvanligt och skuHe taga hvarandra ^

Länderna, sade Thorgrim: Vanda nog fåt jag, 0^

jfig gSr det med nuna bägge svågrar Thockel och

Gisle 'y niAn hvad Vestei-n angSr, sä" 'är tag dertUi

pS in;^t siitt förKuuden, och, ryckte sä sia han^

tillbaka. SI mande ock. flera gora, sade Gi.sle, och

drog likaledes, sia hand lillbpka, och skall jag, s»^

de han», p.a intet sätt biada mig ti U vanda med, (^^^

raan, som ej vill vid min svåger Vea.tein. **). A'!^

best-oJ utom annat äfyen af följande; hi^lpi vci.é x 9 v o.

Freyi* ogNiordr og h i^i n a.1 1 n? ^ttk e As! m.

jirngr, J. a. st^

Att de- ganile Sfven aftaggt ed, vid ancjia s^lccr, sy"^*'

af Edd.*?, Fölunds qv. v* 3l., der Volnnd ähv^ec I^o^"

wng/Nidud, i;inan denne kunde f3 veta hvad som. vai**JÄ

%£ Jians söner, att pl följande sätt edeli^en förpligta. yg^-

Ed skall du, mig försi;

svärja vid allt:

vid skeppens bord,^

vid sköldens rand,

vid hästens bpgas-

odl svärdets, agg,.

Ätt ej qv Sija

Völunds qviuna,.

eller ni^in brud^^

bane varda.

*i EigUs ocU Asm. 5. o, 2,,
'

Gisl. Stira, ^
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Ivad som vanlrp;en' bHrvrd plägade iakttagas, utom.

bandslaget, var nu redan verJ<stäJdt. De ujjpföxtle

dock fiedermera emot hvsrandra ingenting min-

te än fo-srerbroderligt 5 . men det oaktadt förebrås

dem in^cn förbrytelse mot fosterbrödralagets for-

di/ingar. Detta bade de val ej wudvikit iper än an-

4ra, som både kallas edsbrytare och förebrås

förgätenheicn af att de b 1 a n d a. t s i 1 1 b 1 o. d

?ned &in fosterbroders*). Hela förrlUt-

Jiingeu oaktadt, vardt fialedes den? init;liap ingea

(osterbrödra föjrenUig. Blodets sammanblandande

V.nder iord.torfvan, symbolen af deras innerliga töif-

^ning, ocb dess forttarantiie anda till döden, sai^it

i synnerhet edep, den derpä gifna förpligtelsen, va?

väl det hufvudsakligen till fosterbtödra löftets

belgd förbindande, och bvafs belgd förbrytaren

(örebiås. bafva valdförtj dock var bandslaget det,

9001 slutligen beseglade allt det föregående* Handsla»

get var ej endast nödvändigt till foslerbradralagets^,

Vtan till bvarje öfverenskommelses .stadgande och

?»xisEgs således för d^n ytte^sta^ sanction, bvarigei;-

Om vederbörande, som först bifaiUt till de, af före-

gående förrättningf^r helgade och stadgade förbinr

delcers fulla kraft ocb verkan, dä desaa utom detta

lyckfi^s blifvit ansedda jför likgiltiga eller Itmrnsto-

Jie kraftlösa, så länge de ej på dett^ sätt behöri-

gen bliJvit af yederbarande till sin verkan erkände.

Med det samma som man hade fullgjort alla

vid fosterbrödralagets ingående ofliga fönäfetuingar,^

yols. S, c. 3?.
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ensags man ock hafva'förbun(i;t rig alt med yl}6e^^--

sta noggrannhet iakttaga de dervid gjorda öfverena."-

Itommelser oph i allmänhet lefva tillsammans sasaox

b r ö der,, oqh Qi^det fosterbirö de X vill ei säg^

annat än osKylde män, hvill^apS det heligaste föT'

pligtat »ig att lefva. oph dö med hvarandra såsom,

köttsliga bröder.. Huru lingt de allmännast strä-c^'

te fosterbröders, pligter och fordringar, torde nS-

gorlunda kunna, »lutas af följande, hvilket dä til*

lika kunde anses sasorn. en liten utveckling af da

gamles idée om broderlig kärlek och tillika en fÖr-

Iclaring Öfver foaterbrödernas yalsprSk ; ett (och

det samma) skall öfver oss g S n g a.

Fosterbröder skulle beständigt vistas tillsam-

mans, och oskiljaktige, likasom hand i hand, vandra

lifveCs bana, tilldesa de, vid dess slut äfven, om

möHigt var, kunde förenas i Stthögen- S§ se vi

ock fosterbröderna Wji 1 h e 1 m och R e i g i n b a I d

(Reinhold) ej skiljas St, ej en gäng till säng elleC

•äte f). Det var ganska vänl^arligt mellan foster*

^röderna Hörd och G e i r: de åtskildes bvarken

i ord eller verk ff).

De skulle sSledes aldrig täga hvar för sig eller

gora , enskilda färder utan bäggederas villja och

Bamtycke ÄFven da de npphörde med sina

härfärder eller, till ålders komne, satte sig i ro,

$ökte de komma att vistas «ä nära hvarandra sota.

xnöjligt var.

f) Villiialm, Siodo S. c, 15, ft) Hörd. och Holm^*.

6- c. »X. ttt) Götr. o«h Rolf. S. c.

\
1
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Samvlfllan'^eli gjorde åoc^ ej- uljfyllest ^ det
var inga bloua följeslagare,, fosterbrödralaget deri.

genom vilJe iör-.kafFa sig: de ville försäJtra sig om
^lSgra, med: veiUlig tillgifvenhet, sanoa. vänner, som
af hjerta och själ älskade hvarandra, och. med råd
Pch did villa bistå hvarandra,. $Ssom, bröder.

Fosterbxöder &vuro siledet att vis^ hvarandra
full tillgifvenhet och sann trohet, att hvar skulle
androm huld och, trogen vara, b§de lönlipen och
Vp.penbar)igen *)i att med oskrymtad tillgifvenhet
och nit bevaka och Ssyfta hvarandras -bästa, «!•
«om eget;, då rie nu mera knappt kunde ansejr för
£^ne olika peraoner, utan Hkasom sammansm^ltö
tvW en enda känsla, villja och syftning ^ Vänska-
fen, Redligheten, Äran. — '

Man skulle dS alldeles misskänna den gamla är-
ligheten, om man skulle tilltro dem vara i stånd att
^»lifoga hvarandra nSgot annat än vänskapligt, än
oiinre nSgot ondt. Det skulle villja mer än natur-
J»fia illgrepp till att kunna bringa dem, att till den
gi^ad glömma sia M^^lfva eller hänryckas utom sig.

^essa for redligheten och äran ifrande hi^fders-

dämpar, kunde till brytande af så heliga förbin-
^^Uer, som fosterbrö.lralagets, enligt gamla Nord-
**^annatron ej förmas af minre krafter än de omiU
^aste öfvematurliga ^^arelsers försoffning af alla

^snslor, och dessutom drifvas ^af ett oblidt ödes
iiSrda ech oföränderliga beslut. Hildur, H^g,
»es dotter, kunde sSledej, d5 hennes faders fo*

*} Tliorst. Yikings S, c. iQ,



fiterbroder Hedin yttrade hrad ban ernade föi'cU«

ga — döda sin fosterbröders hustru och sluta des^^

dotter i hand, utan minsta annan orsak an raseri

ej en gSng tro det vars hans allvarj men dä den»?

1)6, vlldsinnad genom G o n d u I s tjusningsdryckt

uttrycHligen sade, att det sUulle ske^ si har HiU
d]ar, för bvilUen det ur annat skäl ej var tankbarti

svarat: Du kan dS ef annorledes göra, ty du är el

sjelfrSdande (niägtig öfver dig sjelf *j. Häraf fram»

träda ocksä ytterst få exempel, oab dessa sSsoni-

de oerhördaste händelser.

Fä det att fosterbroder ej skulle hafva nSgot,

fiotn feunde fresta dem att väcka den, eljest för de

heligaste band sä äfvent3'rliga frägan om mitt

och ditt, s5 afgiordes fÖrut eller togs det för af-

gjordt, att, bvad gods och egendom de h^de, sKuUo

bägge ega lika del uti, bide fånget och of§nget

(Jivad de kommo aU- fä) **). Allt tillkom endera

ocb bägge pä engSngj allt sUulle de ega i bolag

tillsammans, sä att allt bvad endera egde eller för^

värfvade ansägs sSsom den andres till hälften, eller».

«pm det kallades, at eignast i helmtngi f).

Den pä mennisko^rna utom fosterbröd rabget

synbarast verkande och sP.lsdes i Sagorna oftast

åberopade fosterbrödraforbindelsen, var, att den fo*

sterbroder, som den andra öfverlefde, skulle f**S*

hämnd pS sin fosterbröders baneraan, vid^ haa

fallit för vapen. Att det ålSg närmaste slsgtingar

S^urh TUttit. a. st. **) Eigil. och Asm. S- c* 2.

4-) SaurL Thatc. a. st. 34.
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att hlmnas en fläe^tmgs åoåi synes snart sagdt i

iivarje Saga* DK slägtingarne ända till 4:de och

öite Jed dertill voro förbundne * var det naturligt

iatt det, som de uttryckLe sigv vardt h u g g e t|

de närmaste slägtinsarne närmast och således ibland

de första tillkom bröder att hämna« Lvarandra. Att

denna förbindelse äfven följde med fosterskyld-

s?iapen, är förut nätnodtj men i de högtidliga fo-

»terbrödralagen ingick det alltid säsom en huf-

VudsaUlig fordran^ som de hade pÅ hvarandra här-

till. Då nu den broderliga sjelfbämnden upphörda

«ied den borgerlii;a lagskipningens fullkomligara

titöfning, så har likväl detta tillägg, sSsom charaft-

teriserande fosterbrödralagen, i Sagorna nästan all-

tid blifvit upprepadt, ehuru denna skyldighet in*

öefattad^s uti begreppet af en så innerlig förening»

lika sS väl som de förut nämnda*

De svuro fialedes den ed, att, hvilUen som sia

fosterbröder öfverlefde, skulle honom hämnas, om
han vapendog *), sSsom skyldigt är med
bröder **). Af sS val den allmänna gätigae grund-,

•atsen om hämndens nödvändighet, som af ofta före-

kommande exempel ar lätt att inse, huiu troget da

*ippfyllde denna skyldight-t; ja till och med gick

deras nit bärutinnan så ISngt, att de ej en gSng $ki.iU

1^ hafva sparat sina närmaste slägtingar, om det

^^ide kommit i frSga, för en fosterbroder, N i 6 r-

* e hotar sin egen son J ö U u 1 att ej p5 något sätt

"*) Orm Stovolfs. S, c. 7> Hlug. Gr. fostr, S* c. I,

Stuilög. Starfs,. S, i2.

i
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Våldföra sig pS hans fosterbroder Viking, heldst

jag, säger fadern» da. Uonure, att på dig, min son!

taga hämnd for hans död, till följe af fosterbrödra»

lagets fordringar *), Sigurd säger till sin fadcÉ

K e 1 1 1: vill du dräpa Thorgrims (din fien*

9es) sBner saMÖsa, niäste vi stallbroder, kompcU

ftaf^ snart komma alt gifva eder skrlmor, innan

Tborgrims söner varda tillfångatagne"; ty ett skall

öfver 088 lida (g?i). DS sade Ketil: det vore Svart

att slSss med sina egna aönerj och, ehuru han vardt i

ganska vred, mSste han dock finna sig vid, att det

nu si vardt, som sagdt var, snarare än obehagligt

homma i delo, deila ilhhilur^ med dem

Det rar naturligt, att de, som sä förtroligt följt

hvarandra i lifvet, äfven som oftast ej strax eftet

enderas död, skiljas Fr3i( hvarandra; hvilket docTfi

torde mera berott äf träffad öfveöskomraelfie och

hvarje efterlefvande fost**rbroders lillgxfvenhet och

samVetsgrannhet an a-^elt. i allmSi.bet variligt bruk*

Aron och Asmund Kappabane öfverensko m»'

jno, att den, som efterlefde, skulle sitta iemté deö

döda i högen 5 nätteV, och sedan fara borl, öm haft

fil Ville ***). Ännu längre gingb Asmund och A
vit, hvilka öfverenskommOj att den som öfverlef*

åe den andra, skulle låta begrafva sig jemte sirt

aQidne fosterbrodör. SS snatt Asvit var död, gi*^^

Asmund in i högen, och tog mat a^eå sig dentt

*) Thorst, Viks. S. c. rg. »O Thorgrim. Pru^*

ech VigU Van. S. c. 15. •**) Eigil och Asm»

c. 4'



^^?n't Ut sedan cler begrafva sig jernte sin foslerbro-

•der t)

Au fosterbröderna dessutom iakttagit mot
livarandra vissa menslslighets pligter, dels af egen

böjelse, dels anmodade, såsom att 'bära)iin fosterbro*,

ders helsnlng till hans vänner och Blägtingar, ISta

^edetligfin begrafva sin dÖda fosterbroder, låta ka-

sta öfver honom en /värdig hög, och föra derin sS

tycket gods, som de tycUte tienligt vara fj) m, m.

Var naturligtr heldst dylika tienster ej en gång ne-

kades de hätskaste fiender fff).

en tid da man på detta ft*ätt slÖt de säkrö-

• te förbund, äFven med en fiende, och bilade de'

• varaste tvister, värdet af betydenhet bade för Re-

gf^nier och Vikihgarj äfven som ej sällan fÖr en*

skilda personer, att sta i en sä nära förening med
J^Smpar, som beständigt voro färdige till att för-

evara hvarandra, eller att hafva fosterbröder,

1 fredligare tider, och under en orHentHgare stats-

författning samt i synnerhet under Christendomenj

^^'ars fordran var en allmän broderlig karlek, tyc-

^äs dock dessa bevä-pnade föreningar, serdetes mel-
^Sn enskilda personer bordt försvinna. Huru van-
^'^gt det likväl var att skaffa si» en fosterbrodef,

*^^isa o?8 Sagorna tillräckligt, och huru länge
^etta bruk bibehöll sig, äfven efter Christendomena

öntagaiide, hvanned ej behofvet af fosterbroder vaB

^) öaxo 5. Bok, s. 91, Ed. Sor. tt) Eig. och

Äsm. s. a. st. lU. fl. ttt) J^mf. GSnfi. Rolfs.
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afiijelpti ^bevlttnaa ull ateropåtle besfsnfiiing af

Thorgeirs och Thormods fosterbrodrajag; de fast-

ställde, nämligen^ dtet «irts imellån, att hvilkenderä

som den andra öfverleftie sUulle honom hämnas, o-

aktadt de fcall ades Christne; ly den tiden

var Christendomf::! ännu i sin början och mycUeb

Vanhelgad, van^tor^ sa att nianga gnistör efter be*

dendomen ännu voro qvar

En hufvudsaklig del af fo-itérbrödralogets for-

dringar och grniidsatser: att bålJa äfven oaltyldA

medborgare förenade och lifvade för en geaiensan*

fiaft samt färdiga till inbördes hämnd och försvar-**

BÅ längft ööd Vändigt, som samhället ej var nog starftC

att kunna iemna detta—^varlefde, äfven uti intättnin*

gar efter Christetidomens stadgande i Norden.

heliga Brödraskapen, eller de så kallade G i 1*

len^ fiom bildades under skydd af något tlelgoi'*

till bvars ära medlemmarne samlade?, bestodo

personer, som igenom de heligaste förbia^eher h^*

de slutat signära till hVarandra, och hvilka äfvenlede**

»Ssom fosterbröderna, voro {örbundneatt troget bi*^^

hvarandra och hämnas en förolämpad eller dödad bro*

der. Man hade här tillfålJe att, emotett troget bistånd

uti hvad laget gjorde, äfven få njuta dess brodef

liga biträde. Mcdlemmarne förrättade gemens*^^^

sin Gudfltjeast och Jefde sinsimellan broderbg^»

Man hade här tillfälle alt bilägga m^inga tvistetf

och fiendtligheter; men dessa samlingar bidrog^

dock i första tiderna till att längre upprör»

. Fostbr. St c» Ät
•
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bibehålla orouf^bet<!r bland menniskor och att iit-

ofva den gamla c jelfhämnden, medan* staten i^nou

*var för svne; att detta hejda, hämma eller stilla.

Ju mer Konungamaglea stadgades, och samhälis^

ordning blef rådande, desto minre vioti^a och hehöF-

ii^a Llefvo i delta afseende enskilda personers

b röd ra förbindelser; desto mer allä>'snad<*s ock

'^essa brödraslta-p ifiSn detta politis^ta syftemål; de en-

skilda förbindelserna förlorade sig i den allmänna

siatsforeningen, oéh b r o d r as fe « p n, under namn
Gillen, m. m-, ofta med iDibéh illande af n?pot

'Os^yldlgt-verldfili^t, blefvo sedermera Christli'2,a för.

eningar med Giidstjensiliaa -förrättningar lil! sitt

'hufvudsakli^aste forem^Sl.

Si'd. -5. 'Z)?otrt, d. ä. offra åt afgiidar; hlotmadr^

6't' i <lt5 a r e, afgxidadyrUare. ^

Siä. /i. trodde p8. sin ma^t och st^r^a.

De gamla hedningarne voro ei nogrHhnade

enhet i tro eller hvad m»n ItoUar r'ättropenhet,

^'enlariphet, orthodoxie, eller ens om att alla trod-

samma Gudomlifiheter, oalstadt hvarje lanfL

^ch folkstam hade merandels sina 6ers'kildft Gudar,

hviifja man derstävies hvste en serddes tillför-

^^B^ /Dessa dvrkades der ^^j blott af inbyggarne,
*^tan såsom landets 'förnämste skydds gudar, vör-

dades 2fven af de fremlingar, som anlände"

^j^' Da fl.aH f red .0 tt a rs s o ns skejjps besätt-

^^°8 gior.de löfte att gifva gods och ö! till gudar-

skulle -det gifyas Fre^^, om d« kommo till

»7
-A

f
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SverigCt men Thor ellec Oden, om de anlände tiU

Island

Sershilda personer och familier funnes docI«»

*om hystestörre Ut till andra Gudomligheter, hvil***

äfvefi kunde vara förgudade personer eller creö"

tur**) o. 8. v., dyrUade bilder, skurgod^ och burf^

afven sma bilder af sina Gudar pä sigf).

Ibland dem, som så afveko ifrån den allmänn*

tron, torde x3e förtiena att nämnas i första rum"

met, hvilka uli solens upphofsman och sUapa^^

funnit det värdlgatte föremål fÖr sin lit och dyi*'

han. Gest önsUar sin till Grönlands färd rusta'^*

systerson R e fi att den samme, som solen

ekapat, matte förläna honom allt godt jf). Att denn*

Skapare, af sina Skandinaviska dyrkare, trodde*

till sig upptaga och veder^älia de redliga och g^'

da, 8*3 vi af T h o r s t e n Ingemundsson; mit^^*

•äger han, vSr fader fä upprättelse och bejön»'

h o B den, som skapat solen och verlden med fl^'^

bvad dermi är! ftt) Att han tillika blifvit ansedi

för den magtigaste Gud, och att man för hans fi'*^^^

ansett sig böra göra godt, synes af följande berät-

telse om samma Thorstenr jag har, säger han, spor^*

att vSr frände Thorgrim låtit bara ut barH

efter sin hustrus påstående, och är det illa
gjordt}

det tyckes mig ock stor skada, att du^ T h o r^^'

»)HaU(r. Vandr. sk. Th.6. Ol. Tr. S. II. 86.

Sturl. 01. Tr. S. c.71. Ragn. Lodbr. S. c* 8. Rolf.

S. c. 42. t). 01. Tr. r. IÄ7. II. 112* ^*
^''^

'

Jiam.Iir. P. fi. c. s. 90. tt) y^^^^ R«^" ®' ^

itt)» V*tnsdaeL 5» c, 23.
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icke af naturan är sS hugfallen *oni andra^ Thorer

«ade ftig villja göra allt sitt till att frSn en sSdan

förebråelse befria »ig. Det IScer väl göra sig, sva-

rade Thorsten^ men hvad vill du kosta deruppS?

Hvad som du vill, svarade Thorer. Thoraten sa-

de; ett enda år, som iag vill bedja dig om, det är

liäradsförestandarpskapet, goåoråxty för mina söner.

orer sade så skulle ske. Då sade Thorsten: nu vill

lag högtidligen lofva det vid den, som solen bar skapat,

Och hvilken jag anser som den mägtigaste, atfc

detta onda skall vika frSn dig, och i stället skall jag

l^örhans skull Staga mig det utsatta barnetoch

tippfoda det, pa det att den, som harskapat
^enniskan, ma sedan vända dettill
' i gi ty sSdant anar mig, att dess öde mande varda

*)• Barnet blef sedan upptaget och kalladt Tor-
kel, kand med tillnamnet K ra A e. Att denne solens»

^Grldensocb mennis koslagtets allsmägtig* upphofs-

**ian varit en i Thorstens alägt pStrodd Gudomligbef,

^^an inbemtas af samma Tborkel KraRes yttrande till

^ikop Tangbrand, som ville döpa honom. Bisko-

pen tyc?<i:e sig nänilie,en — efter ett underverk, som

hade gjort — hafva bragt Tborkel derhän,

han mitte emottaga Christna tron och lata do*

*ig. Tborkel svarade sig ingen annan tro villja

^f^a, än den Thorsten och Thorer, hans fosterfa-

^r» hade haft: de, trodde pi den, som har skapaC
'^l»^n (och råder för all ting > Biskopen sade sig
*u förkunna samma tio med den skilnad, att maa,

4)^ VatnsdaeL S, c. J?»

.
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filiulle tro pl en Facler, Son ocli fJdig Äiul-a, ötfe

lata döpa eig i vatten for jftsu Chilsu skull. DeC

enda, fi-om härvi-d föreföll Thoi kel sv^rt, v-ar au, sÄ till

ålders komnten som han var, underkasta sig en s!ldari

behandling , l)eldst man vid dopet i gamla tider fiUnl-

le alldeles afklädd hel och hSllen neddoppas i vattnefj

han trodde dock verkeligen, att denne våren sann Gud»

bvilken Biskopen omtalade, och attdennatro skulls

derl)!i allmänt vedertagen f). Utom flera andra, +t)

»om trott pS samma Gud, namnes äfven en Lagmai^

ThorT^el IVI§nd {Mani) Island, öfver bvar*

vandel Sagan fäller €tt serdeles märkvärdigt vitts*

ord; han våren af de bedna manpS Island»

6 om varit bast se dad, sa 1 S n g t m a n k ä n n e^

eftcrdöme till. Tillföfsiglsfullt öfverlemnade bart

sig döende it den Skapare han trott uppl- Hart

lät, beter det, under sin döds sjukdom, hdsot^ bär»

»Ig ut i solskenet och anbefallde sig åt dert

Guden, som solen bade skapat. Ha n hade o c I*

lefvat sS renliga itom den aldrasedl**
gaste Christen *).

Andra äter mera kämpavulne och bogsinte ^^ri*

)?;are, hvilkas lefnad var en sammanbiinganrle k*^*^"

ja af stora bedrifter, i hvilkas starka kropp boddö

•n hög själj dessa med svärdet i banden gjordef

om ej 8ig sjelfva, .åtminstone sina krigiska egen"

ftUaper till Gudarj dc trodde mest pl sin egert

t). Vatnsdaeb S. c. 45. ft) SSsom Tliorkel bo»

Saxo Gr. 8. B. s. 165. Ed. Sor. Gudbrand i ChroAi

Wérv. *). Landnam. B., I Parc 9»
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magt ocTi styrT^a, livliga egensftaper cte ansaffo for-

tiena mera tillit än afoudabeläten, heldst de s3go

fiig hafva att tacl^a dem, ej blett för sin ära och anse-

ende, utan äfven för sin ännu fortfarande tilivarelse-

säger Konuns; Olof Tr y g g v a s o n, att han

tydligen läser i Kj artans uppsyn, sa väl soni det

fördes af han» ord, det denno egde mer förlitand»

pS sin egen atyr]«a och vapen än på Thor och Oden.

*) Detsamma säger Bard om sig »jelf till Thor-
^aid: (Jet vilJ jag göra dig I%unnigt, säger faen, att

jag tror pl ingen sUurgud eller å]e^vu\^ finndi; jag

har farit vida omUring och mätit mig med BlSmän
Och Resår, och Sfvergingo de mig aldrig, och

har jag derföre förlrÖstat pf min magt och styrl^a*

Och nu har den för första gsngen svikit mig, e-

turu iag ser, att ej du ensam har besegrat migi **)

Arnljot tillfrSgades, hvad tro han hade, sva-

lade han: pS min magt och styrUa, och har denna

väl hulpic mi^ hittill«5 men nu viM jag heldre

t'"» dig. Konung! Göha Thorer sade sig hvar-

^en vara Christen eller hedning, och att hanf

•tallbröder hade alla enahanda tro: vi tro, fla'ge r

^^n, pS vår styrka och segersällhet, och hafva vi

^ermed väl hulpit oss. Att de, som sa förtrÖstadepS

kraft och tapperhet, afhöUo sig frSn atc offra

öfgudar, bevittnas s§ väl af vSr saga om Odd,
«om hvad sammaledes »äges om R o 1 f K c a k e

*^ Ok-Tr. S. IL 95. **) Ok Tr. S. IT. 46. Be
»ägas dock signat sUhr St Thor. Håk. Godv S c. 15»

Ok H. S. c. 227.
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och hans IiSmpar, om Hall och hans fSder, hvll-

ka ej heller ville blota, emedan de trodde pS c-

gen förmSga. f) For dessa var der första till Chri»

Btendonien erforderliga alt afsöga «ig tron pJ

Thor och Oden ganska obf-rydUgt. ft)

Ibland dessa—om man vill i anledning af dfl*

rai tidehvarfs herrskande religionsbegrepp bK kal-

la dem — Fritänkare torde väl de kunna raknaSi

som, oaktadt de trodde på Christum »Ssom Gud,

likväl förblefvo hedningar. Det föreföll nämligen

Nordboen, likasom andra hedningar, e] svårt att

ibland sina naSnga gudar äFven antaga denne, hvil'

ken de hade tillfälle att mycket böra omtalas i

sydliga Europa och af resande, som besökt dessa

orter, äfvensom ock af hitkomna Christna lärare;

men att formS dem att lata döpa sig och afsaga alla gamla

gudar, samt iakttaga Christna religionens fordrin*

gar, var e\ si lätt eller snart gjordt. Serdeles vid

Cbristendomens första förkunnande här i Nordt^n*-

. funnoa mänga sådana Syncretister, i synnerhet

bland dem som hade än med Christna än med

hedningar att göra. Fä hvad sätt sådana, Stmin*

stone dä Biskop Fredrik predikade Christen*

domen fÖr Isländarne, Sdrogo de Cbristnade fot'

fSljelser af hedningarne, visar os» äfven Sagan,

M3nga voro dS, heter det, som, oaktadt de den

gSngen ej Uto döpa sig, dock trodde pS Christun»,

afl.^to skurguda villo och altan hedendom och vil'

e

t

f), Landiijim, E. P. C. it. Jemf. Bartliol. Änt. P**'

tt). jemf. Örr. Odds S. j. 98. 01. Tr, S. II. ^j, .
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1« ;cT;e erlägga h o f t.o 1 1 (afgift till afgudatem-

Jilen), hvaröfver he^ningarne vordo uppretade mot
Fr'ifirik ocU falude fiendskap till alla dem, som
»led honom höUo f).

Vi hafva dock ei 8p8r efter, att före Christen'

^oiTien den gamle Nordboen bekymrade sig om
andres tro eller öfvertygelae i religionssaker,

^lott honom lemnades af andra sarnoia ratt. Han
fordrade dock aUtning för sina gudar, eller att

^^iin åtminstone ej offentligen smädade dem, ebvad
^'"0 man för öfrigt än hyste, och utan att man
^erfore behöfde tro p§ dem eller dyrka dem. En
förgripelse häremot blef afven straffad. Hjälte
Skeggeson på Island vardt landtföryist sSsom

gudarnes smädare, sehr fiaurhnugs madr um God"

S^na^ för ett emot Oden och Freya smadefullt qvä-

hvarmed han framkommit pä Alltinget, fi) Sä

J^nge man ej pä sådant lätt vKckte allmän förar-

gelse, var det af minre betydenhet, hvad öfverty-

B^lse man fÖr egen del hyste.

Sa snart återigen Christendomen bllfvit anta^

fien, och man begynte att benämnas efter den Gud
*^än trodde pä, ++f) en skjlnad mellan medborgare
Uppkom med afseende pS deras religion, och Chri-

^^endomen blef mera. rSdande, aå blefvo nordboarne
ven mera nogräknade. En hedning ficfc slutligea

^l onig^s med Christna, med mxnre han åtminstone

trimsJgnad, ett slags förberedelse f^re dopet,

t). Bisl^. Xhatt. af Thorv, 01. Tr. S. IL 43. ff)
Tr. S. II. 220, 321» ttt). a. st. s. 40.



som bestod (leruti, att Presten under läsancTff

Guds Evan/^pliuni beströU personen med syott Öf-

ver ögon och näsa i form af ett kors, samt: gaf

honom vJo(3t salt, och någon tid aFsades derjemt©"

besvärjelser- Denna ceremonies undergSende vac

nödvändig för den, som än nödgades vara blan^

Christna ooh än bland hedningar f), heldst Chil-

stendoraens fordringar ej voro på ISngt nar sS strän-

ga af den prim-iionade, fiom af den d3pte. Genon^

dopet anrogs Chrislendomen fiillfiiomligt; man af"

»ade d.-rvid' all afgudadyiKan och förband sig atC

hata och molarbeta hed^^ndomen. Det var sedaflr

KOm man med allvar begynte att for relio?onftn*

«TmU bränna borgar och ulunJra hof- det var dS"

xnan begynte blT omfa'ii?<t oni enhet i tro och Guds*

dyrkan, samt sludi^en att anse hqdnihgar soO*'

fiänders skam.*)

c -

f) Norna Gest säger, art han ej knnde vistas ^i^'

Christnn, utan aic vara primsiijnadi ocli Toliesägeri

Tr. S.: jag är ej- sklnfer, d^pt, men blort pnmsign-'''^»'

ty jag liar fimsom örngotts med hedningar och Ch^^'

stna. Det var dl vanlig sed b^^de hos köprn^n

dem, som hade något med Cbrkrna hnfdii>gar att gf>'

ra; förty de män, som v^ro prirasignade, hadeunig^*^'

ge med Christna man ocU hedna, meu trodde hv»^

de beliaf^ade; Eigla c 50. De ans^gos dock af Cl»i'*'

stna såsom hedningar och vovo det ocksS, Nom* G^^^'

S. c. 1. Eigl., S. G. 43. 5T. hos J»h. Olav. de Bapti^S*

») Thatt. SUruis. 2, 01. Tr. S. H. 65.
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Det lemnas derbän» buru vida denna är den.

•amma, om faviJAen Völuspå f) sägen

Heidi hon nämndes,

hvar hon kom till g^istning,

och V a I a den visa:

Vargar hon tjuste,

sjelf tjusad m«d seid;

alUid onda

qvinnors oro.

Åtminstone finna vi flere ganoor detta namn pS vÖU

vor. En H e i d u r namnes ff)» som p5 ett an-

i»at stälJe •) kallas en trolikunnig Finska,
^varest äfven förloppet vid hennes spSsagners af-

^unnande så mycket Jiknnr det bär i Örvar Odds
^aga förekommande, att det väl kan fÖrtjena anfö-

ras: Ingjald böd mänga män hem till sig, till

gästabud, och ankom en hvar sSaom bjudet var-

Ingjalrl och hans folk Smna der till sejd efter for-

den sed, for att derigenom utröna, hvad som var

förtlagdt (deras tillkommande öde), och hade han

^iiidit dit en trollkunnig Finska, In gemund
och G ri m kommo med ett stort s*ällskap till ga-

•tabudet. Finskan vardt satt på ett högt och vär-

t) V. 25. tt) Landiiam. fi. s. 186. *) Vatnsit

S. c. 10.
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digt säte *), Dit framträdde en tvär Mn »Ut

rum, för att frSga henne om sitt Öde. Hon spädde

en hvar såsom det (sedermera) gick; men det vap '

mycket olika, som detta liftade hvar och en, Fq«

stftrbröderna (Ingemund och Grim) fiuto i sina rum

öch framträdde ei att frSga efter nSgot, och bryd-

de sig alldeles icke om hennes spSdomar, Völvan

sade: hvarföre spörja ej desse unge mSn efter sitt

öde? De tyckas mig dock vara de märkligaste af

alla dem, som här äro församlade. Ingemund sva-

rade: mig lyster icke att veta hvad mig är före-

lagdt< förr än det kommer (och icke tror jag, att

mitt öde ligser p3 din tunga). Jag mSnde dock o^t*

spord sft^a dig det, svarar Völvan: Du mSnde be*,

bo det land, som heter Island, hviiftet ännu ar vi*

^ da obebygdt; der mande du blifva en ansedd maa
©cb komma till höe ålder, och dina ättlingar man-

de ock i samma land hlifva märkliga man. Det

Sr väl sagdt, svarar Ingemund; sS mycket mer sont

jag föresatt mig att aldrie; färdas ditSt, och vore

jag dS ingen klok handelsman^ om jag sålde min

myckna och goda Sttjord och fore at dylil*a ök-

nar. Finskan svarar: det månde dock gS, som jag

aiger, »ch till ett bevis derpå, har din silfverbild

af Freyr, som Kon. Harald gaf dig i H a f u r «-

fiord, försvunnit ur din pung och finnes nu i det

hult, der du mSnde bosätta dig, och då du der byg-

ger din g^rd, mande min saga sannas. Derest det

ej vore en sidvördnad emot min fosterfader, sMge^-

*) Jemf. Prof. Verlaufs anm. till a. st. s, 45. G^ng»

Rolfs S, «. 57- 8. 13a ocU anm. till Gänge s.'



Ingemund, sS mand« (?u fS belöning i bufvu*

detj tnea gåsom jag icke är någon häftig och våld-

sam man, sS mSnde det blifva därvid. Hon sade,

att han behöfde ej orda sh mycUet i vredes mode.

Ingemund sade, att bon kommit der i en olycklig

itund. Hon svarade, att sS måste bendai ehvad

ban derom tyckte väl eller illa *).

Sid. 9. hvaä wxg fSrenBr^ forlSg.

Vara gamla Nordboar trodde ett oundvikligt

öde, som skipade allt med ett oföränderligt beslut,

bvaremot hvarken klokhet eller rSdighet, ej heller

nSgön mensklig magt, kunde nSgot verka. Hvil-

ken Saga är ej en utveckling af detta problem?

Hvilken ar väl den fornnordiska kämpen, ur bvars
inun ej den satsen höres, oob i bvars handlingar
Och tankesätt ej märkes den öfvertygelse, att allt

länkar sig enligt Ödets bestämmelse, ehvad binder

*ller oväntade händelser som än förekomma? Prvar
^dd och Thorsten **) undkommo farorna, ty den»

Var annat öde på än att der varda drapne. Sagorna

^eojija oss nästan otaliga andra bevis derpS. När
Örvac Odd härom ändteligea blifvit öfvertygad»

^väder han:

Minst må jag dölja,

det stridstyf man

ej tager lag

att strida mot ödet;

sSger Ingemund: Det eget likväl «in goda
gtund, att inge» förmår spieroa mot ödet, skopan^

V YÄtusdacI. S, c. 19, **; Yatnsdacl. fi; c, J*
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ech böra fi lägga väf marfte tärtHT *). Ofta f5re«-

IcomiM i våra Sagor gamla ordspråk, eller qvarlef-*

vor af fordna folktrons grundsatser, hvilka tag»

det sfisora afg]ordc, att ingen JtommeE längrö
än ödet bestämt; bvad ödet bestämt»
kan Väl färhaJas (uppsk futas), men al-

drig förekomma 8, och sitt öde kan in-

g e n u n d g ej en g,Sng alfarne f),. R o 1 f K ra»

k e tillsUref ödet större uisgt än sjelfva Oden. Ö"-

deti säger han, rader för hvars mans lif, men ickft

denne eJake ande.

< Men denna orubbliga bestämmelse härflot dock

C] af filumpenj den skipades menniskorna af Nor"

norna. Dessa voro Gudinnor af en lägre klass*.

Der står, säger Edda, en fager sal i himlen undet

asken Y g d r a s i 1 vid Urdac (brunnen). Der-

ifrSn utgå tre mor; de heta : Urd, det förflut-

na* Verand e, det närvarande, och

Skuld, det tillkom m,a n d e. Dessa möt

fikipa, sJiapa^ alla menniskors lifstid, och kalla*^

Nornor. Dessa mycket vetande mör,

de lag stifta,

de lif kara

,

de för vcrlden tälja

ödets domar.

Det gifves flere Nornor, de der kommö-

till hvarje barn, som fÖdes, och skipa dess al der i

«cb äro de förste af Guda ätt, men de andra äro

*) Vatnsdael. S, c. ig. f) Gåiige Rolfs G, ig. s, öS*



Alfa ätt, cell de vreSje -af Sverga ätt. De Nornor

»om äro af god ätt, skipa en god ålder, och oin

'några menniskor råka uti olyckor, sS äro elaka

r^ornor dertill vållande *). Äfven kU 'krig kunde

ingen falla utan den ^om Valkyrioma hcde utkåraC

Oden utsände dessa tärnor bill bvarje fältslag, att;

ja slagfältet kSra, hvilka skulle gästa i Valhall^

Gu dr och Röta samt den yngsta Nornan Skuld
Tedo beständige förtit aCt regera "kampen och be,

stämma, hvilken på valplatsen skulle stupa, b vem

«on> skulle ^egre eller besegras. Den som ej ai

dessa tärnor var utkårad, troddes omöjligen den

gSngen kunna falla.

Med full tilliörsJgt till en sådan odec« skipan, •

'bafva de utan bctani^ande kastat sig i äfven den

tldra Ögon^keuligahlc fara, och blott anförtrott sig

St -sitt 'öde. Konung Vikar säger således, då han

lade snaran om halsan: är denna tillställning ej äf-

"Vvintyrligare än den synes, sä väntar jag, att den e\

giir mig något men^ men om det är annorltdes, dÄ

månde ödet rSda hvadaf vill blif*

va För att dana de modiga kämpar, h*vilka med

kallt blod skulle kunna möta fijolfva döden utan

bäpnad, kunde väl knappast ett kraftigare eller

Verksammare medel gifvas än -en sådan lära.

Da man med ett draget svärd hotade Illuge,

»varade han helt kallsinnigt: icke rädes iag lör do-

'den; jag bar just kommit hit för att dö; ingen dör mec

'*) Daemes. j5, jemf. Voluspa str, 20, itu

*0 Xjttr. och Rolt S. c. 7-
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Än en gSng *). JomsvJUingarne Sro iitl vara gamlä

bäfder mycket omtalade för sin kold i aista ögon*

tlicket **}. Det var denna tro, som lifvade forn»

tidens tappra krigare och gaf dem moå att leen*

de do. Om Konung A 1 f säges, hvad som eckflS

kunde sägas om flera kämpar:

Det mSnd* ock kämparne göra till Sagor»

att hielten i spetsen för bären

Konung Alf — leende dog *'*}.

När Illuge Gretters broder fick veta, att matl

ämnade döda honom, log han och sade: nu ]agea

J till hvad mig ar mest skapfalletj ledde de honom

ester S Ön och höggo honom der: prisade sS alla

hans tapperhet, och tyckte alia honom vara olik

sina jemn^ldriga f). -Att ock fiinnesstämningen t

allmänhet var sådan, hevlttnas äfven af en bondes

»amtal med sin son, som skulle inuMda i krigstjenst}

en Saga framställd i ett tal af Konung Sverro
till sin krigshär. '*J fien nu, tappre Itämpar! säger

han, att goda iiro de tvänne villkoren, segra el-

ler d Ö. Sä sade ock en honde, nSr han följde sin

•on till härskeppen och ^af honom rad. Haa had

honom vara modig och hSrd uti manrön; ty et t

g o dt namn och r y k t e varar längst, sade kar^-

len. Eller huru minde du bete dig, om du kom*

mer i ett slag och vet, att du der skall falla? Yng-

' ) Baithol. Ant. Dan* • **) Jomsvik. S, c. 43. Ol-

Tr. S. I. 189. 190. c. 160. ***) Halfs Recka ^'

kos £artk. I. B. s, 6. f) Grett. S. c. 89.
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lingen svarade: ej mSnde jag spara att hugga med
t»ägge händerna. Dä invände bonden: nu kunde
nSgon säga, att du sJ<ulle spara dig, sä blefve en

Vid lif. Intet tarfvas dec, svarade Honeh^ att spa-

ta lifvet, ulan mäste man som bäst gå fram. Då
sade karlen: i hvad strid du kommer^ måste det

»Ue, att du antingen mande falla eller undkomma;

och var du säker, att allt är förut »Uipadt;
icke kommer döden at den, som dertill ei är be-

stämd, ej heller kan na^ot rädda den till dÖden

bestämde — i flykten är fallet värrst f).**

Kämpar med sådana tänkesätt, och dessutoiiA

försäkrade, att endast den svärdfallne skulle hos

Oden i Valhall hafva att vänta det bästa emocta-

gande, kunde följakteligen ej lycka om att dö pl

sotsängen ff), och förtäljes om Starkader, det han

beklagat sig deröfver, att han, som skakat hela

Verldeo, likväl nkulle tvinande och utan sardöftt)-

Nornornas dom hölls vanligen för dem sielf-

Va och lärde menniskorna alt känna dem blott af

Utgången. Dock förmäles, att de nägon gang visat

•ig, före eller under striden. Da Konung Ho ter

binder en jagt irrade omkring i en skog under

töcknig väderlek, kom han slutligen till nSgra

Jungfruers boning, hvilka sade sig styra krigslyc-

^anj att de voro osynliga tillstädes i slaget, föc

*tt hjelpa sina vänner^ och att de efter behag Uun-

i) Barthol. Ant. Dan. T. B. c. 7. ff) Saxo U
B. s. 142. ttt) Saxo och OL Maga. Hiit.

$ B. c. 9.



3e gifva lycklig eller olj^cKlig ulgSng^; — ot;T) se-

dan de sa talat, försvunno de f), Eivind Skal"

•das p i ll-e r Jiter Konun^; Håkan i JMorge börfl-j

liuru dessa Jungfrur, sittande bak -på bans häst»

inbjödo honom till Gudarnes grÖna verld.

I allmänhet och niera vcnli^t trodde man dem

genom blotta vinUar lill kännagifva sina beslut, el-*

'ler blott;lemTia menniskorna tillfälle, att af ovanli-

ga ting sluta till ödets syftning. Konsten var da

att väl anmärjko dessa öd-ets viiiUar, och serdele*

att förstå dem, held>t de voro serdeles otvdIl£;a

t>ch tvetydiga. Up])njärks8niheten vBr således vi<l

^lla betydliga händelser starkt spänd nästan pa all

'ting: hvarje oväotad händelse, eller ovanligt före-

tnll, uiduoder, kyntl^ihUn^ W^l dem en varsel, eft

förebud, hvaraf man gisstide och spådde om för?-

fitaende sakers utgaRg. Till fÖlje af 'dKrais bety^*

liga anledning, anslgos dessa af den betydenhet^

•att man, enligt 'dem, verkställde'eller upphörde mel

sina påtänkta eller, p^begynta företog. Har a

Jarl var redan sä ISngt pS v^ägen till Konung

'G o r m i Danmark, till hviJken han var bjuden "*

hlgas tabud, att han landstigit vid Ijimafior"^»

uien af en ek, som, utom de förriga sommaren

'^'uxnQ och vid trädet liggande ällon, redan vi^

denna tiden hade nya allon, tog sij; anledning ^tt

vända äter hem igen. Följande aret skedde ej bel-

iler färden längre för en drägtig byndas skull,

i) Saxo 3. B. s. 5Ö. it) Häk, God. S, e. 53''^*

t
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S^Ift vänlern för en syti; hvill<eC allt Jarlen lydåB

pa de släften der L Danmark Kunde komma att

o«h hvilket sjelfva Konungen medgaf %ara

visligen uttvddt. ^) Sä föranledde en ganska obe-

tydlig händelse £ k a r p n a t u n g a s och hela hfins

faHiiljs undergång Med förbigående af en

Bianfid -andra lika litet betydande vinkar, som forn-

tiden trodde sig erhåUa oin Ödets bestämmelse, äf-

vensom af dem bvilka hemtadea af hastars gnäggan*

^e, af foelar» ^Sng och flygt och i allmänhet aE

JiiÖtande d-jur, samt -af slagtofErens Islod och inelf-

vor, af drömmar -o. s. v., vill jag blott nämna n5-

gra an fl ra mera tydliga spasägner, hvii^a man skul--

kunna kalla G-udasver, eller uttryck, inarma-

eller fjärmare • härflytande fr&n Gudarna, och.

Voro de «3 vida minre tvetydiga, att de uti iittryck-

i^^a ord framlades, och afgSfvGs eåsom sp£domar

®ller ock voro yttryck, hvilka togos for sSdana.

Hit ii-öra de fivar, man bemtade uti templen ut»

af ^a/gudarnes' heläien och prästernas tolkningar

'®f slagtolfren m. m,, - vida de glfvos folket,

^^som Gudarnes yttranden, samt- spasägnffr af roU

^<iTna, bvilka ge«om serdelea tiUredningar och upp-

+) inbiUadÄ folk, att de voro försatte i lill-

•tSnd ^itt se odets -beslut, ^ller, sSsom de sjelfvo

yttrade ^ig, -fatt' uoderrättelaer om saker, som för-

'^t voro- fördolda.

') 01. tTr. T. 76-78. Götr. och K. S. c.i.

• auiu. ull Qåzige' Rolf. S. x^p 2. Sop — 2is.
.v

t
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Öen gamle Nordboen, i hvars cliarafctef or^a

liSUighet och uppfyllandet af hvad man en gång

iagt, var ett alltid säkert grunddrag, kunde ej

tänka sig sina Gudar anhordaua an fiåsom e^andä

dehna egenskap i dess högsta grad. Ett sagdt ord

arisågs detföre äfveh ofta af sainniia kraft och ver-

Itan som ön spädoiij, och troddes li!^a *iäkert gS i

verkställighet som hvarje annat förKunnande af

Ödets beslut. VöIVornaj i hvilkas ord liian trodde

flig i detta äfseende finna en sérdeles stor kraftj

hlefvo derföre i tid tillkifellade, for ätt tiila öfvetf

barns förestående ode, och var man då tilJika mon
öin, att de ej dervid talade annat än godt» Ett

bevis af deras spåsagners och fällda y ttröndend

kraftiga verkan vur, att hvad déh fena späqvinnari

Lade sagt, kUnde den ändra lika iså litet tilliutet''

göra, So ai den ena Guderf kunde upphäfva. fflljder*

ne af liVad. den andre förutsagt^ 4-
1 — hon kunde

dock genom hSgra Villkor och rnodificiatiober blott

mildra eller moderel*ä hvad en gang var sagdt*

Exempel härpS finna vi uti Nörna- Gests bi-

iBtoria. Der foro da omkring landet spaqvinnor*

éom kallades Völvor och »padde män deras al-

derj hvarföre ock man bjödo dem hem till sig»

gjorde dem gästabud och vid affärden rilitigen bö"

gifvadé dem. Så gjorde afven min fader, säge?

lyorna Gest. Völvorna kommo i stort sällskap he/rt

till bonom öcb sfeulle spå mig, hvad mig var föré-

iagdt. — Jag 15g dä i vaggan, när de skuHe tal*

t) Götr* öcii Rolfi S. Ci ^4
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otvei mitt Ödej då brunuo 5fV£r mig tvatine Ijas.

Sp^vinnorria talade da till mig och sadej det jag

iiiSndé värda éh mycket lycklig man, samt Större

Mn de ändra lilina föiäldfarÄ eJler höfdingasöner det

i landeCi och éäde allt skulle gå mig eftei önskaiu

"Völvorna voro 3- den tiiinsta af dem syntes {janska

litet värderad emot dö andra bägge, dS man e\ till-

ipördé tiéhné öm spådomar, södi voro af mycket
värde. Der var tillika en stot hop Oroliga men-

iiiskor^ hviltsa Vräkte henha ut sitt säte ne4 p5

lordenj häröfver Vardt hön högeligen uppretad.

ropade di hårdt och vrédeliga och bad dem
iipphörä med sä god skipan för mi^.^ ty jag skipat

^ohom det, att han skall ej lefva längre än ljuset

^rinner, som stSr bos gossfen, j det samma tog

^én äldre völvari ljuset och slilckce det, bad inan-

^^tA väl taga vara derpä och ej tända det, fört äa

p3 mitt lifg sistä däg. Derpa foro völvorna boet*)*

Ärven m?ngä andra fÖre^lugas och i synnerheU

*^*^olikunnigas öird «^gde, enligt dé gamlfes "^iro* ej

'^inre kraft och vetkäil. Hedirt — om hvilken nS-

§^t förut är fötmäldt — sädö sin fosterbroder HÖg-

hvad ondt han hade niot bonoiri bndrifvit, med
»illägg, att dylikt skötts ej till fÖlje af egeil

^^dska, Utaii af elaka spåsäghet och ålagot, dlbgum,

^öndul bade iiämligén sägt Hedioj det bagge fö-

^^erbraierna ftkuUe slåss med bvarandra. — Då hU
;^«ras mäivse, ätt detta varpå vägen att gä i fulU

^^dani störta dé fram liiot bvarandra och säga*

*) lioru, Gest. fUatt. Öl Tr. S* II. i44i MS*
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förr än föiEerbroilern6 iWllö iVäss emot TiVSratt^råi,

_ eti alldeles oerhörd händelse— förr sl^ulle hvar

taan af åeih falla öfver hVarannan. Det är» s^tinin*

gen att säga, ^ tillägger Sagan vidare - att *5

myclset ätt,vaedi och ilUka fölide dessa ord,

gumi att oaUtadt fostetbrSdernas män och liänipat

Höfvo Ijvarandra neder i axlarne, stodo de likval

\,pp och slogos »äsom fölrut. Hedin «get ot:U tiU

Ivar Liötn i: vi och våia »än bafva rSkat i>C

för s3 stor ödets nödvändighet, ^tt vi slSs» bSdÄ.

dagar och nätter, otb har detta hlifvit fortsatt si

|enom flere maösSldVar; Oden har Ikggt o., det--

odh kunna vi ej undanlösas litan af «n Gbr.ste»

jnenAiska^). DS Sde» hesltit i Sagorna kalla»

rSrelag^t, odets bestämmelse, skipan, »kiet<eUe»

Nornornas skipände, forlSg (örlogU lagftadr, nud'

m; sVSp, s)<ipan, skaup. Norna sUup m. ni., kal'

las dessa illskna 8pSsap.ner, hotelser, 'oondarip'^^

dl5.r, dqmeäi, samt dnauå, skapM, ineingör^.

to.,°bvirka ehligk gamla tron lika onndvikhgeö

som ödets skipande skulle i Fullbördan.
_

Med mera skSi anslgos kloka och tänbanö

taSn. yttrade aningar och förmodanden ega ett 1

ka infiytande, heldst de hade sin g^^-^
^

Icelig erfarenhet och uppmärksamhet p8 bSnfie

ser, «aint en nppöfvad skarpsinnighet att peno

én 8äk*r siare.tlick Öfver orsaker och ^5''^"

Vändelsernas ging; i hvilket afseen e

«den träffande sade tätom: de» vises förmoda

».) Saurla Thatt. 7. 01. Tr. 8. II. 55-*7f>
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»pädom, ipd en spaks geta, % Eiessa. sa kallad»,

4kryn!;o!:d finna vi lika ofta besannade, som VöK

vornas ^udasvar. Näi: Thord fick sitt vedernamn. «

llreeda (skräckbild, skräck), sade han; jag bar in-

tet secdel63 tycRe för detta, namnj men sS säger

xn.ig.bugen, att sällan inin,d« bär i häradet vara,

hraedulm^^st, brist på skrätjU bilder f). D,et är m^U

manna, ciliäggec Sagan vidare tf), att det yprd^t;

ahrynsord, som. Thord sgde, att [emnt opb stän-

digt ipände vara nigra Hrtedui: i Midfjordi ^er hat

opk jemnt varit m^ra split än uti andra härader,

Flere an<3ra dylika exempel afct; fortiga, vill iag

fclptt tiilägaa. det man trodde, att slsom det en

gSng var sagdt, sS skulle det gS. Således, dS Wil-

hdm träffade en yiking, skyndade han si,g att försfc

få tala till sin fiende, innan denne kunde u>ed^

l>inna att orrla något oblidt eller olyckligt emot

faunom. Wilbelci, beter det, tft) ville ej komma

tit föc vikingens ©rd, ty han visate ej, om icU©

».Sgon illske-kraft följde hans ord, **} och var.

dtrföre snabb till att tala, och öfverhopade sin

fiende, ^ned en. oängd hotande ord, att således betaga

tonom ordet, och förek.omma. hononx att utsäga de

h,arda ahrynsord, hvarpå han^élidst ej kunda miss-

räkua sig. Vid betydliga företag brukade man s5-

Hdes alltid att lofya. sig godt och ej onitala asina.t

01. Tv. S, F 193: t) Thord. Hraed. S. c, 6.

tt) Thord. Kraed. S. c l6. ftt) Sig- Thögb

c, 5, JcÄif, refiiisin. an^. eltcr x, t.
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?n lyckligt *),. Vi(l sina fSrder ut i hprnad hp^f

gärde ^äoiparne derföre godt Iptprd, eller ett slag?

intyg Sfver sitt berötnliaa förhållande och tjlliU^

en IvphöpÄ^ap till sina tillernade foretag. Sigurd
Thö^ul 8ad«; s5 är nu förhallant^et, ptt jag pr ny-

fiken att söka någpt äfventyr, om kan tillbära,

Dch derföre vill j^g far? b^rj^r^p och pröfva bva4

sam kan Srgoras med mitt öde; dock vill jag ej re?

sa utan ed^rt f p r 1 ia g, foHos;^ (förordande oni

piitt öde) eller ordlpf *^). LyckönsknmgaT och yälr

si^gelser vorp sSIedes alltid af betydlig vigt, tiU

ett företags lypkliga utgana-.men hotelser och for?

jjannelser, ärvensojn att migsäga sig, fnisofnaele^
|J

^lltid ol vckstecken^

Utom den godhet och dygligbet, som utmärJf?

te n*gra de gamles förträffliga rustningar och VQ?

pen, och var en npturlig följd af tillverkningssatr

tet och ett bättre ämne pti dem, an uti de vanli?

ga, bemtade dock dessa dyrgripar väl sina pstro^*

da öfv erna turliga egenskaper af omforma Ida äfs

gamlftt tro pi dessa Stqvaden eller förelaeert b^'at'r

jiied de tillverkades, och bvilka sedermera af gif-

våren upprepades. plvör ej synes upprepat

detta, när Qdd tagit p'' sig .sin godg skjorta, ^5

fann sig Odd fpranlSten, att af ölvörblj försäkrad om>

att de ori)talda egenskaperna skulle Stfölja dennft

dyrbarhet ff).

) Vcrel. not. till Herv. S. c, g. och cit. 01, S. c. 7ör

*) Si-. Thogl. S. c. 14. t) Herr. S. c. 5.006

Ycrel. not,
-j-f)

Öry. Odd. S. a, JiJ. s. fö»
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Till Fp M TE Kapitlet.

Sid, 15, ättly^ka^ eettargipt,

,
LycUan ansågs vara arftelig inom vissa ätter;

Jt^iiinstone finna v\ det antecknade om Lax-lfEla ät-

ten, likasom bär om Rafnista ätten. Det samma

synes ock af Vatnsdsela Sagap. Thorsten fann, att

hän snarare borde göra sig berättigad att Jiunna

trösta pa sin faders lycUa, aq att iitsäUa sig fÖr

sin faders förebråelse^ *^)* hvarigenon» den kund^

lionoiTi betagas. Denna troddes äfyen kunna bort-

gifvas, äfveq som den kunde följa ijied vissa vapen

och det namn, soqi en person fick vid vattenös-

pingen |). Höskuld tog ringen H^J^onarnÖt, som

Vägde en mark, och ett svärd, som gick till en

halt mark, ocfa gaf sin son Olof dem, jemte sina

frMndf-r» lycka, ^zpCrt. Vigfus sade till G lu m;

så säoer mi^ hi^gen, att vi ej se fivarandra hädan*

efter^ iag vill AK gifva dig nSgra vSra dyrbarhe-f

t^r, grip»}\ en skijintrnja, ett spjut och ett svärd,

till hvilka' vi fränder hafva haft ett stort förtroen-

de. Sa Unge du behåller dem, hoppas jag, Qtt du

skall ej sahna tt^got, men om du afbänder dig 4eni,

sä fruktar jag för din lycka |f), Rafn ^äger också,

^tt han ej var i sådan penningnöd, att han behöfde

*a]ja sina yapt^n, utan han säger, att hans penning-

Jycka gtadnade därstädes, som hans svärd fanps fff).

Barih. ant. D, s. CgCi. **) Vatnsd, S» c. 3. Jemf.

c. 33. f) a. st. c. 7^ s. 73* tt) Viga Gl. S. c. 6,

ttt) Vfitnsd, S, C i7« och Prof, Veilaufs



Konungen i Norge gat Thord Hrseda ett saxsvsT^i.

som han åaz^igen var van att biira, och sa(^e: ha*-

&r ett saxsvnrd, hvilket jag vill gifva åig^ och för-

modar jag, att lycUa, ^ipta, mJnde följa dat, och

filiall min vänskap följa dermed. fV %, svnnerheC

Konnngarne var det, som nian trädde KaCva slo-

aerskilda goda lycka, kongs^kamin^ia^ fiöngs^gipta^

och som kunde meddela den St siua känrpar ocU

vänner, e) blott för ett eller annat afventvrligt

IjvärFfl utförande, utan afven att den. följde samma.

perRon hela dess lifstid. Harald Grlfeld OQb Gnnnr

liild beledsagade Olof till. skepps och sade,, art de-

ippndft gifva honortv sm lyc.ka. Då HallFred restö-

Idll ert svSrt företag, Rade Kon. Olof Tryggvasoor:

jag vill till dftnna färd gifva, dig min lycka och

framgång, gipt oc hmningia; men dS tvekampen

mellan honom och Gri^ ej blef verkställd, sade-,

Grifl; nU' tycker jag; det vara godt, när jag ej skall

fakta mot Konungens lycka, hvllken jemt mSnd*»-

fÖlia Hillfred. D^t var ock derföre, som T h o t*

vald Ta«ald.i sade till Konung Olof Tryggvflf

«on; eder lycka, gipta^ Herre! är Q6& mec än i^^i^

got manskap *);..

Sid'. 16. Fréitideri

Med ordet Fraendi brukade man att benänrn*'

»Tia sina slägtin^ar, äfven dö närmaste, såsom fö'*

äldrar^ barn, »yakon m. fi., och brukas det äfven on^

f) Thord. Hraed. S. t>, 1. fr) Lftxd, Och Ol
S. kos B^^nh' s. 094-695^

/



en trogen vKn, hviiket jag har trott mig hora an-

Oiärka, d& ordet Frände i Svenska^ Vjanligen al

\\x ^n.fil vidsträckt bemärk^ls^..

Sid. 18.. Dro.m^^y.

DS nir^ngen ') trodde sig genom drömmar bli

bilden éttad om saker, som man. behöFde veta»,

»atie man stort varde pl stora och märkliga dröm-

i?iar, 'i>€ra dr-numa^mihlir^ yerd^rymir **), och ÖDskadö-

,. sig äfve.n mången dylika, samt företog dfcrpå' eto^i

xa LillrusLningar. Th5'rij. Klack Harald. JarU

dotter, rådde Konung G orm att derföre bygga ett

hus, lagom stojt aj.t hvJla uti, der som aldrig nS-

got bus förr stått, och, sofva de^ de 3 första viUf^

ternätterna men R 5 d u 1 f fordrade, utom ett

dylikr nvbygdt hus, der ipgen förut sofvit, äfyen

Uya kläder oqh ny säng.. Ofta, nag företogos, be^

synnerliga upptåg för detta ändamaL Konu.ng

K a 1 f (3 a n. S v a r t e i Norge drömde, aldrig; hani

*Ökt.e derföre rSd bos T horleif den "Vite. pea-
lie sade Konungen bvad han sjelt plägade gÖra, nSc

ban ville veta nåaot fpruls- ban brukade lägga sig

i- en Bvinstia till att sofva, o.ch då var han alUid

*Hker pS någon märkelig dröm. Konungen gjorde

sammaledes, och- förekom äfven honotpi en ma*r-

Jemf. fö2;bem. EricL Obs., i. Spec, s. 17. *XGisl.

Snrss. Q. 22... *^^) OL Tn S. I. 75.



liellg dröm
f), Drömtydferi fiTtulle dä naturligtvU

ochs^ vara en vigtig Uonst. Svenska Prottningea

Ingegerd ff), _Th orleif den Vise, Sigurd
Röd^ son, tft) och serdeles förbemälda Holstén^

eka Jarlsdottern Thyri» och Sten ifrSn Lida,
som tydde drqmmar bsiUre än andra, |ro härutin*?

jian märkvärdig^. Det räknas atven af några i-

bland de gamla till i dr o ter, heldst man ej före*

slog drömtydnipg St någon annan än den, som

var den vjsaste och liafva D rö m m ai- Fi nt

Zi e **) och DrömmatJon fått sina vedernamn

ftf denna idrott, DrÖmmatJon sade sig bqfva den-

jia kunskap af naturen och ej genom nSgon

Ikonst, hvarigenom han ursäktade sig frSn atC

lära Henrik Jarl bäde att drömma och tyda dröm-

inar. Med forhigSende af de svaga och godtyck-;

Jiga grunder, h varefter dessa idrottsmHn spådde,

*amt drömmars orsaker ***), torde vara tillräckligt

^ att anmärka, det äfven tankar och sinnesstämning

under vakande til^tindet bestämma dpömmarne, så

flCt de oroa en bekymrad och upprörd person, som

i f^ritisk ställning fruktar eller hoppas, En, äfven

pf de gamla Nordboarne erkänd sats, enligt hvad

cS väl af vSr Odds, spm af and?a Sagor -j-) k«n i"'

f) Halfd, 'Sv, S, c. 7. tt) Göthr- och Rolfs S. c,

»8, 23, ttt) 01, Hel. S, c. r74. *) Nial.

S, c. »23, Finnbog, Ram, S, c, 9. **) ut"

vecklade af J, Erici a. sr, s, 23 tolj. f)
Giuinlt

Orinst. S. c. 2. Vatusd. S. 01- Tr, S, I, is^^*

Reenhj, not, till Thorst, Viks, s. ^i. ei^.



m
feemtos. Hi'adan ocl^sg drömtydaren i Thorsten

4w Halls Saga, en storpratare, sade: omöjligt Uan jag

tyda dina dröaimcr; och det är ju belt naturligt, att

flu drömpier mycket, pfter som iu pratar sS myc»'

ket, ocb då Haldor ble£ anmodad att tyda en qvJn-

pas dröm, svarade han: intet märkligt är i hvad qvin»

por dro^nm^, pch gaf ingen vidare uppmärksamhet

Öer'^t*), sSsom den der ej kunde vara jif nSgot varde*

De drömmar återiPen, som voro pSgot bety-

flande, troddes bero af Gudornes eller andeverldenf

pppenbarelsep för den sofvande. Det var dä sSdanjf,

bvilk^ ansagQs sa»om dessa om ödets beslut nar-

jnare underrättade väsendens vinl^ar, för att tillr

)*ännagifva, hvad som yar bestämdt, hvad som ej

blinde ätidrag och således hvad som skulle tima,

Enligt dessa de eamlea tanliar, voro alla de dröm»

piar, hvartjll Guda- eller andeväsenden voro upp-

hofsman, yttringar, bvarigenom Gudarne mera märk*

tfirt ådagalade sin, att jag sä må sä^a, försyn

j

P'äntl, den omedelbara allmänna, af de högre Gudar-

sSsom då Oden i ep dröm visade Kon. Erik
Se g e r s all, huru det skulle g5 i striden mat

®tyrb jörn, och Thor bad Sven föra Tborg

undan till skogs, att han ej af Finn skulle

förstöras t). Den medelbarliga Ster tillhörde d^

y^gre eller underordnade Gudavasenden, hvilka, an- "

tinfren i de högres sfälle eller efter deras' beföll-

^*^g> trp^ddes vara de närmaste styresman öfvey

*€tlden, livar efter sin bestämmelse. Ibland dess]^

Vnija vi anmärka orters och personers skyddsRU?

I^andiiam B. I. P. a. ig. t) O*- Ti» II, i7|»



^ar. Den, som ansSga bafva 6tt helt fand* und^Kr

sitt skydd, och kallades Land-ds^ La n d s g u d^.

V-ar eu af de högsta Guuarne, såsom F re y r

S v e r i g e, T h o r i N o r g o och pä I s 1 a. n d,,

och Oden, i jp»ajitnark. Af dt^nna troddeft.

andra fått minre- områden, att i Öfvergudens ställö-

bestyra allt hvad som. rörde d«t stället, hvarest d©:

fätt sin plats, angSende antingen väderlek och derfv

a-f beroende Srssällhet och lycka uti ekonoroiska;

mål, eller ock rörande, reli^ionen^ staLsshipningen;

eiiec- Äef^er^älJheten^ vid några oroliga, upptraden, o-,

å, v« SSledes voro. dos&a stallens skyddsgudar^ JLand<

ifiietdr^ sjelfra land-sgudens tjenare och biträdare,.

£amt värdare isynnerhet öfver. bafvets ooh landetft-

afkastningar ietnte andra, lifsfornödenlieter, hvar-.

före de a£ sojoiliga. voro serdelea dyrkade. Dröm*-

mar ansSgos äfven ingifvas a( dem, sSsom d| H a 1 I'-

f r e d, i sömnen, ef en man l:yc((te sig fe denna före*"-

skrift: far. du hort med all dia boskap veeter oin.

Lagariliot; der vär.rar lyclian dig *), Mera tydligt

synes det af beskrifningen om Ha Eu.rb.j ö rn

dröm. Hafur drömde en natt, att en bergsbo Uosti-

tiJl honörn, och bad all fl göra bolag med houoo^y

detta tyckte han sig bifalla. Hafur blef strax ga^^'

ska rik och sedan, kallad H a f u ff. B j ö r n. Det sSg*^*

män, att alla Landyattarne följde Hafurbjorn,

han for till tings, och hans bröder ThorsCen.
och T b. o r, nar de foro ut alt jaga eller fiska **)•

!L^sse Landuattat troddes i synnerhet bebo berg

©chMyftor. Dessa, sonj vakade öfver hela orten&

»j. Hrafnki«U3 S, ^. i^ L^dn. B. i45»

1
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^titlstSnä &ch 'Wstfning^ais -^anaSgos Sfven för det

^boeiK^e mennisUors sUyd(3sp,uflar.

Öfvör hvatl som rörde Tuennlskors lifstid och

'oåep i allmänhet vaUade N o r n o r n a; krigslyb-

^kan -el^ipades af V a I k y r i o r n fl, afvenledes

tillNännaoifvände sina Älirpand«n getiom drömmar,

t)e aflidnas fijälar eller andar troddes äfvér: .p*

^etta sätt bruka varna sina slägtingar, anhöriga

och väniler. De mest -vaksamma voro dock eti

^^ar péTson« e k y d d san d e.

Dedsa skyddsand-ar -källa» i Edda N o r n i r,

^af Skalderna D i 8 It och *af Sagofäljarne F y 1-

g i b T, hvilka namn dock i de har förekommando

gamla vitsord beteckna samma väsenden eller gu-

dinnor äf en lägre 'klass, -hvilka enligt vSra förfä-

ders tankar kocnmo till b varje barn, nir det föd-

des bestämde iless lefnadslopp och sedermera un-

der hela Hfvet följde, ledsagade och skyddade

'samma person. Dessa troddes i allmänhet kunna

'Jivlada sig djurs och toglars sl^épnad, uti bvilken de

^Bom m-est plägade visa sig, och glngo fore.en rnennlska,

*vart hon färdades. De troddes dock vara olikk

»åsom da menniskor, hvilka de åtföljde, och ski-

jpades efter "ödets lagar at hvarje menniska sådana,

som mest voro passande för dess sinne; de voro

'Btorre och mägtigare i den mon de bestämdes tiU

^e själars tjenst, som blifvit utrustade med uC

Whtare fotmögenlieler, men obetyäligare eller at-

•tninstone svagare, ju minre en ringare person kii*!r*

'i^ det lill »inft obetydliga göroaiäl tftrfv^.

4
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På samma sätt troddes äfvéti fbrmeriia värä

lika, under hvilka tivarje menniskas sftyfldsande vi-

sade sigj dl de hade så mycket ädläre och värdiga-

re utseende, soin dess|)ersori var mer utmärkt genoiH

borderis Värdigbefc eller ahcjra egénsltäjjer. SSIederf

dS Konting Olof Tryagvasson, landsflyktig och d*

,]4änd, hade nedsatt sig i Gardariké, tlefvö dervä-

rande spimän häraf underrättade om hsris högd

bBfd och sade: ett utlättdsk öch storättad chans fyl*

gior äro har, samt sS stora och lyckösammaj até

de sade sig aldrig förr dylika sétt;^ men dé

visste ej, hvar han var; det intyg^ade de dock, he-

ter åeti ned mSnga ord och Visa spåsägnet", att desfiä

fylgior ined det hjärta sken, som lyste Öfver honom*

skulle upplysa hela Gardmike och långt vidare ut

i verlden *}* Så hade och G e i ter gissat till T h o r-^

»ten Uxaföts börd af den hvita björnunge^ hvil-

keti han hade märkt gå före honom. **) Detta

visar de gamles tto, att hvaria menniskäs fytgiii

fölide rtienniskan, hvart den färdades, och -plägade

gS före til de ställen, dit den ethade sig. Häraf

ikommer det, att fylgia /örklaräs med éft ande^ som föl.

jer en lefvande rnenniska och forebudar, åK hori kotti-

iner till ett ställe, i) De Itskilliga fylgiorna»

skepnader inhemtas häst äf de bilder, under hvilka

forntiden trott sig märka dem* förnämligast i dtöm»

liiar. Bilderna eller skepnaderna voro sS olikä

jlom menniskorna, kvilka de troddes betetUn»»

) 01, Tn é, T. 60. **) a. st. TT, 24.

a. st< II, VereL not, tilL Göthr. och Rolf* S*
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5*fU1itimmefs fylgior änsägos tnest visä sig uti blida

djurs sTcepnader, docU af olika ädla slag i mon af

J)ersoneiis värdighet, sitineUg eller Utseende. Sva-

har antydde dä en vän qvinna. Säfiorii sådan trod-

de Thor sten sig sö ain dotter, och. utvisade i

hans tanl«ar bÖlten öch örn&rne benues friare. *)

Attgoda och tappra mäns fylgior Visade sig såsom äd-

la och stolta djur. Angantyrs oirnar ansSgos be-

tyda starka kämpat, **) och oxars kämpande, i

Érodd Helges Suga, kämpars vapenskifte. Bjorneti,

ÄQm Hoskuld sSg, troddes antyda den ättgode

G un n a r a f H lida r e n d aj men Drottning Inge-

gärd sSg i denna hamn ett förebud för en Koii-

^nfi eller Konungason ***). ThorstenVikingsoÄ
t) sSg i de mänga sig anfallande bj örnar Konung
J^jörves söner, men i räfvarnej som följde dem,

Ändra elaka män* I allmäahet troddes fiender och

försåtliga män förebudas af ormar och som oftast a£

Vargar eller uUvar, såsom Sigurd här säger, att den

hvita ulfven betyder Odds ulfva bug.

Än åter framträdde fylgian någon gSng i liBösa

tings liknelse Y^) och nSgon gSng i den menniskaS

feestalt, som den åtföljde, sSsom dSTorleif den
^ise sett Hallfted ankomma ISngt fÖrr än han

Verkeligen kom. |tt) Slutligen sägas de visat sig i

^eras, enligt Edda, egentliga skepnad, eller den
kvinnliga. Gisle Sursson säger* jag har 2:ne dröm*

*3 Gunni. Ormst. S. c. & **) Herv. S. c. 5.
***) Göthr. ocJi Rolf. S. c. 23. f) »• 8t. Ci la.

1"t) pL Tr. S. I* 34* tit) a. st* Ih li^^
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^vlnnor, som ingifva mig ^römma^j iJen ena ar mig

vän och vill mig väl, men den andra säger mig

alllid bvad mig icUe \iUav och spår mi^ ondt.

Jag tyclkte ni3g i drömmen komma till ett bus ©Het

hyg-^ning, och inne i huset igenkände jag mänga minn

ifränder och vänner: de snto "vid elden och druc*

l«o. Eldarne voro 7 stycken, somliga voro mest

tiedbrunne, och fiomliga brunno ganska klart.. Dex

inträdde rain bSttre dromqvibna och sade: Sunu ac

jag dig buld^ eldarnes antal utmärker det Srial jag

iinnar dig ännu hafva oléfvadt. Hon gaf mig de?-

iia rad 'att iakttaga, medan jäg léfdé: ]h fara alla

gamla (vidskepliga) briik och lar dig icke galdéC

eilér ttollkonster; gÖr godt emöt döfva och halta

äamt den "som är svagare än du, emot fattiga och.

TadtÖsa'— längre var éi drömmen *). Den värr®

'^vinnån, klagår hån sédérméra kom öfta lil^

honom Och ville gerna sola honom i blod och bo*

tade honom "beständigt. Hans myckna drömman

begyliCQ ÄedénViera återkomma med orolig sÖnin»

'©ch^^köm alUi'd den värre qvinnän. *En'ratt tyck-

tes hono'ra den hättfe komnia ridande p* én g^^

lääst och bjuda 'hono>n med sig; hvilkét han ty^^'

'te sig rora. De komm'o till ett hus, präktigt so^*

len Konungasal, t)ér förde hon honom in,

Voro dyhor laggda pS »pallarne och VSl tilisgadt*

'Hon lajöd honom att komma dit och finna sig

y^\. Hit, s^ger hon, skall du Eara, dä du dör, ocb

^IbSr njuta sällhet i). Derpl vaknar han. En ann»**

'*)'GisL Surs. S. c. 22. a. st. c. 23, f)
»-'-*^

i
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feang;, Aa han Ug 3old i sttt iordhus, ISterhan illa

i sömnen. ÖiJur frågar bonom, hvad han drÖmt.

Han svarar: nu kom den värre drömqvinnan ocb sade:

"iiu mSnde jag återkalla allt hvad den bättre dröm-

'qvinnan sngt dig, och skall Jag valla, att det var-

"der dig till iiiiet gagn. Ty sä var Gudarnas be-

slut; hon band tillika en blodig njössa öfver huf-

Vudet honom och tv3dde hufvudet med blod,

*S att han vardt blodig Öfver hela kroppen. Hans

,'droir,mar gjorde nu sa mycket, att han aldrig tor-

des vara ensam, i) SSledee se vi, att de voro aE

fine s3ag: goda, som gTfvo lyc(*a, och onda, som

^(ärorsakade olycNa; att god lycka tilUkrefs en god

skyddande larnaj ©ch olyckan ansSjiS alltid utvisa

oblid skyddsande, sasora mera rSdande än den

igoda. Ocb, dä en parsons lycka tilltog framför ea

Annans, ansaga detta likaledes tillhöra bans starka-

re skyddsandes öfverlägsenhet/ K ib Ila k rSdier

dorföre St ei n u 1 f alt -rara i godt förstånd med

^borer: i annat fall torde det bafva sVara följder,

^ydinafylgior kunna ej IiSllastånd
^ftiothans fylgion Thorliall för-

'^^arar ock Tbidr, ands dod deraf, att de onda

*^yddsa-ndarne förekommit de goda, som ville

*^>st§ bonom. Deras bestämmelse var silade*

"^fvudsakligen att åtfölja menniskcn ocb beledsaga

^enne, försvarabenne förfaror och atttilJkännage det

^illkoRinvande, hvadan de ock kallas spadisir*
st. c. 33, ii) ewlUlior^ 5. C & *) Vol I*

»9
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De sagas derföre gora personer sSrfna i häftigast

fltriden. *) For Asmund visade sig beväpnade

qvinnor i en tvetydig Itamp och sade: vi äro dln^a

ipadisir och skola skydda dig emot de män, mo't

hvijha du har att kämpa. •*) Samma fylgior och

lycka troddes ofta följa en och samma ä:t och

fitiihflöm samma natttn, hvadan de "kallades eett a r*

f y 1 g: i o r, v k y n f y ! o r. Dä de således trod-

des kunna öfvergå frSn en person till en annan, kaii

ock af det föregSende förklaras, huru Konungar och

flndra, i synnerhet förnäma, hade lyckan så isin magt»

att de kunde meddela den St andra, samt att Kön g*'

g i p t a, jemte Föräldrars 'och andra menniskofS

välsignelser eller förbannelser, ^troddes vara

liga. t)

T^i ii i. Sjunde Kapitlet.

Sid 20. 'Guse not, dem tog jag af Finna Koniingéti*

Enligt Kelil Héengs Saga var det Grims fade^

'Ketil, som bemägtigat sig dessa Jiosteliga vapeö*

T 1 tii N 1 o 31 D É Kapitlet.
Sid 23. Noi-räna språket,

Öfver "vara gamla förfäders benämning af

gprSk, har man en Latinsk afhandting af Isl l^^S"

jnön.P. V i da 1 in US, tryckt efter GunnlogOro^st'

•öch Skald Rafns Saga. Köpenb. 1775. sidan 220^

**97? hvarulur jag blott vili anföra, det han aD«^^

Vols. S. C. 1». **) Asm/Kappab. S. c. 8-
*

' (till. JohiErici, spécrdc soitin. och de Géiiiis»
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Norraena, Norrsen eller Norrön tunga,
Norrzentmal, ehuru det äfven synes inskränkt

till NorrsUä munarten, och Dons k tunga, som
äfven betecknar den Danska, likväl fÖr de vanliga

Och all^iänna namn, ItVarnied de gamla förstEtt gam»
la Nordiska språket i allmänhet. Det bör, enligt

iians tanka, ej kalläs Gautamdl eller Göthi sk a, e-

huru det blifvit så benämdt af Gudmund An-
drea eller G u ä m u n d O 1 a i och Sk. T h o rla-

"^c i u fi samt våra Svenska Antiqvarier,
"A s a m ä 1 och R u n a m ä 1 Voro ej heller dess

»ätta namni dä det förra hos Isländare är en be-

iiämning pi skaldsprSket och det sednare pS sKrifC-

'Sprlket, som svarar möt B 6 k m a 1 i, Blanda^

'Siås 24. dit skola läras - *. sUfver m. m.

Dylikt berättar äfven Sturleson om Bjarmerna,
ds han besJiiifver Kärl den Halcyskes och
^horer Hunds Bjarmalands-färd. f)

de anlände till Bjarmaland, Jade de till vid

köpstaden; der börjades köpstämma, och fingo alla

gods tillfyllest, som hade nSgot att gifva i stället»

^hörér fick ock öfver måttan mycket varor i grS-

^erk, bäfverskinn och sobel. — Sedan köpstäm-
"^an var slutad, höUo de ut efter Win a floden;
dä uppsades freden rtied landstolket. Då skepps*
*^olket Lade lust ätt förskalFa sig mera gods, gaf

^^orer dem den underrättelse, att der i landet vac
den sedvana, att» då rika »än afledvs^ skulle dera»

t) 01, H. s. f. 145,



lösören skiftas mellan ^en döda octi hans arfvirt*

gar; sjelf skulle han behålla hälften eller treä]^

delen, och stundom minre; detta gods skulle bUr»*

ut i skogar eller läggas i högar och blandas v^^^

tnullen ; stundom byggdes äfven hus, hvaruti det

forvarades. De gingo upp ä land, och öfver en

slättmark santt till en, uti en stor skog varande

öppen plats, hvaresC en hög skidgård var med et^

läst dörr och bevakning. De inträngde der, ocH

«adeThorer: inom detta stängsel är en hög af guli^»

Eilfver och jord oro hvarandra, till den skall m»^

hälla sig; meri inom skidgSrden stSr afven Bjarnier"

Bas Gud, Jo mala; den driste sig ingen att rSn^'

Sedan gingo de till högen, togo si mycket godsj

aom de kunde, och buro det bort i sina kläder»

mycken mull följde äfven med, som man val k»'*

tänka. Detta besök var Bjarmerna ej mera kär*

fcommet än Odds, och gjorde de det anfall

]^lundrarne, som' de förmådde.

Till Tolfte Kapitlet»

Sid. 29. 30» stort oväder - - •<

Detta kan tjena till vidare utveckling och t*fi'

•fsrifning öfver de gamlas giörniögajirid. Gåf^S

fiolfs S. E> SQ» o«h aniQ. fl# 247.
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Till Fiortondb Kapitlet.

SJd. Skägglarn,

SmS st^aggbarn synas Hesar och Bergsboar fcaU

Jöt folket uti Manhem. Så synes af den under-

rättelse, F r 1 d u r gaf sin fader D o f r e om B u

Andrids son, atC nämligen ett litet skäggbarn

^ore kommet till deras boning. Då Eue följande

^ögen framträdde för Dofre, frågade denne sin dot-

ter: är detta det ska^gharn du omtalde for mig i

e§r? Så är det, fader, säger honi Da sade Dofret

^5 slika komma ur Manhem, utom min foster»

•on Harald HSrfager, som är vida öfver alla. •)

Till Femtonde Ka.vitl&t,

Sid. 37, en häla i fjället,

Hurudana de gamla föreställde sig dessa bo«

^*ngar, kunna vi se af berättelsen om ofvannämndft
"b

^.^es ankomst och vistande hos Dofre. R3d sad«

Bue: jag mande visa dig vågen till Dofra fjällt

*^^t den framstSende klippa, gnypn^ der de flesta

förmoda, att den klippehäla, hellir^ år, hvaruti

^^fre minde vara. Laga du sS, att du kan Jcom,

Under den framstående klippan till Juhlafton,

sedan far du sjelf se dig om; Jag kan icke
^^^^ göra dervid. Bue gör nu alldeles som Röd
oresagtj han kom juhlafton under klippan och dval-

der en stund, men sSg ingen liknelse till döyr^

*) iualnes, S. c. 13, 14,
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Sedan slog tan med. svirdfastet p?. bergvaggeft*

ocii sade: du Dofre! lå.t upp din, boning, och släpp'

in färdtrottad man, fjärran från, kon^men, När ba^'

bade sagt detta tre gångor,. lat uai berget,, som.

ridande, och i det samma öppna^e^^berget, aft dpr^-

varde deruti. En qvinna mötte, honom i, dörrens*

hon var stor till bela_ vexten, fage^. till anletet oct*-

klädd i röd kjortel (klädniuo), prydd meå, gyllen®'

sUoning ogb ett digert siJfverbälte. om, Hfvetj bo^*-

hade utslaget bar, säsom möars sedv.änja är, det

mycFset ocb fagert; fager hand- hade hon^ och g^'^'

(ring) deri; stark, biindlägg , blid. uppsyn, och.^^'''

hon i allo hebaglig till utseendet-. Hon. helsar

d^n ankomne tnannen, och han. tog det väJ. H^^'

spörjer honom, efter hans, namn, och.h.an säget b^^"'

ne det; men bvad är ditt namn. eller, kynne?

han- Hon svarar: lag beter. Frid ur ocb^
Konung D o f r e s dotter; men hvE^rfÖre bede^.

mani oin herberge hos. oss? ' Han, sivara^' *^^f'

vill finna din fader och bedja bonom. om
standev ty- han äi; en af de mest vidtfrejdade

ungar. Dä sade Fridurs- icke, är, du olycklig.

till uts.een.det, ocb råder jag dig inträda. m«d

gjorde nu^.sS; Fridur bjöd. dl. kjlppehllan. t>'
'

>, ocb. sS skedde. De gingo. då en stuptlslutas

ter klippebålajci^ tilldess, det lyste af eld;^ der.

före dera en dö^i; och ett litet härberge-

de kommo, i härberget, rar det^ helt ocb. h.il*^^
.

verkläddt ocb ganska väl. tillstä.dadt. Då sad»

dur: bär, Bue!' skall du sätta dig neder ocb b^'^^^

digi samt lägga af dig dina vapen och ofver^^^
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5ål gjorde ban. Se5ai> sköt hon fram ett fagert*

hprd och uppdukade det värdigt, bar sedan fram ett

t;;v.'ättfat och bad honom två händerna; derpS bjöd hon
lionom sitta ned och skära för sig : der voro dyr-

^.ara rätfer och utsökta drvclier. / Ajlt. bordets till-

behör var dfv afsilTver oi;b förgyldt^; diska,rr ^s^xt och

?^5edar. Satte, sig Fridur ned jemte. Bue, och,

*^^uro de bjida^ fÖr. sig.. Hon bad då Bue förtälja.

om alla. siina. färder, och, så gjorde, ban^ att han

b.^rättade. henne, allt om. sin, ditk,oms_t;«, ^Ju. bar

^u. väl gion, sä^er- hon, att. du. ej döljt fÖr, mig

^in sa^a, och sKalJ- du, ingen, skada hafva, deraf.

^rii^ur gick då bort tiJl. sin. fader, en, liten, stund,

Qch^ kom, sedan tillbaka — och säd^.. bonom, h.vad

hon om honom, underratt.at sin fader, med tillägg,

att du bkall nu. sofv^. bär. i, mitt. h.äibecge i natt,^

tvilkdt han lät sig väl lika.. De. skämta d.e,r båda

Pm fiyalien. och, sofva, Öfver uaU^n» Följande mor-

Sonen, när. de akujle, träda, för Konung Dpfr.e,, gin-

de båda. i en afsides. grotta,, o/Ztf/Z/rj sedan gick

^ridur före,, tilldess framför deoi; var, en dorr; derpS

feonimo de i ett stort härberge, soni, var öfver allt

bekladdt, och halm å. golfvetL, ei^. stpr och rask man.

•att der i förnämsta, öndvégij. han. hade mycket och

iyitt skäggv denne.man. var. väl klädd,, och. i. allt fö-

^^föU han, Bue grofmanligo. PS bSda. bänkarne. var

^Plk skipadt, och voro der mänga. gan^>ka groflem-

*^ade;- qvinnor suto ^ pallen. tväre„ ötver härberget.

Och var den hast till utseendet, som satt midtuti.

^P.rd stodo ock öfver hela härberget och mat fram-

^tt, som man di skulle njuta: stodo der. ock unga mäa^



framme och »I^änfcte före viå torclet. Frl^ur glcÄ

fram for hogsätesmannen och helcade sin fader,

det han väl upptogj nu tyckte Bue sig veta;, atc

defc mande vara Konung Dofre, trädde fram i'6c

honom och sade: sitt, hell, Konung Dofre! glad

med dit bof! och begärde vintervistande. Dof-

re upptog väl hans helsning och sade: väl ordac

du, och vill jag, att du är med oss; bär inne skall du

dricka om dagarne, och vilJja vi sS sprika med dig-

I>u skall skipas i andra (nedre) öndvégi j men om
qvällarne skolen J, min dotter och du, skämta uti

hfinnes (FriOatuga; ty mina huskarlar torde före-

falla för lekstora. Bue tackade Konungen för fa-

gra ord, höfdingligt tillbud och god skipan ; gick

han 'då tvärt öfver golfvet, och Fridur med honom.
Hon bad då de 3 uppsLa, som suto der förut, ooh
de gjorde sä. Sedan lät hon der lägga fagra hyen-

den, och satte de sig der om dagen. Konung Dofra
sporde Bue efter mSnga saker; och han redde dem
alla väl. Och när det hegynte qvällas, gingo Ba©
och Fridur för Konungen och helsado honom —<

Lan bjöd dem farväl; gingo de sä till sitt härbergo

och voro der öfver natten. Och pä detta sätt fram-

lider der tiden, +) och var Bue der ganska väl. I de

mer romantiska Sagorna äro dylika teckningar mera

lysande. Sigurd Högni beledsagas af dyJika tärnoC

tipp i ett fjell, och förekom der en stor klyfta el-

ler öppning i ra el lan de stora klipporna; de träd*

derin
5 pä sluttningen ä ena sidan i klyftan var en

löndörr; de gingo derigenom in, och funno der innafl*

t) Kjaliies. S. c, 13, 14^
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före ett stort Iiärberge; {let'vat invändigt väl inreddt,

ocb väggarne ofvantill öfveiUlädcia med tapeter, och

derunder voro på bSda sidor ställda snygga säten,

så stora, att väl tre män kunde sitta i hvarje. De
underrätta Sigurd, att deras fader Ö s k u r Ö d hade

inreddt denna grotta, för att der hålla ölstamma,

samdryckiory dS han bjöd till sig andra Jotnar ur

fjellea Alpes, och brukade då göra dem stora gil-

len 5 men han hade äfven ett annat härbärge f3r

brudgummar ocb- andra höfviska mån, dem han ville

väl, om dylika kommo dit genom mlnga åtqväden

eller tillfällen: detta hUrberge var väl öfveikliiddt

med guldväfd päll; deruti en säng med gyllne spar-

lakan. — — De satte fram för Sigurd ett bord

(med en fot), som var pryddt med förgylida rosorj

de utbredde snöhvltan duk, hel och hillen väfd

med guld, och en handduk, knifa'duk^ af ej min-

re konstvärde. Sedan framsattes för honom honungg-

l^akor, hvetebröd och allehanda grönsaker, och till

honungssemlorna olja och balsam. Der uppsattes

fagra lius och fagra bordkäril, HärpS framburos

färska kötträtter och viner. Sigurd undrade myc-
ket öfver att uti Trollgrottor finna >S mycken ära,

aktning och dyrbarhet, som sällan eller aldrig mSt-

tö finnas mldt i menskliga verlden uti Kejsare»

fcorgsalar. Efter måltiden framsattes ett tvättfat aE

ilfver att deruti tv5 sig. f)

Sid. 4i. dyg}}, Orig. fio daegr. D«c^r'betyder balf^

*iyga, en dag eller en natt, is timmars tid.

t). Sig. Thögl. S. c, zg.



Sid. vattenosningen^ austr*.

De ganile Bahnaäe pumpar pS sina skepp, hvaiw

före vattem mäate bortsUafFas genom, ösning m.edl

häri eller, byttor, hyttu-^fiiist . Då Sagan förtäljer-

oss Gretters, händelser, beakrifver. den oss tillikai

nägot närmare, bytte-ökningen. Under en- lång och;

gvär sjöBrd. bjef, skeppet, läck, bva.rpä Gretter var,

och begynte mannen slutligen tröttna vid arbetet. Dä
var. der <?a?/w. «u5tur. pa, skeppet, det kallade måne-

nen bittuaustur eUer, stf^rnpaus^ur ; den. var både sv5r-

och tröttande; den ena, hyttan skujle fara, ned och,

dpn andra upp. Svenperne bjödo Gretter att gå ned:

och, befatta sig nied hyttorna, samt tillade, att dt;

fkulle. rönas hyad han dugd^, Hap gjord© så. Hon-,

om, lemna.des 2ne män att Ösa. jerate. honom i.
de

ctodo.ej iange. ut, JÖrrän de. uppgifvoa och. voro, ut,.,

tröttade. Då kommo,4 andra, och gick. dem samma"-

Jedesj d^, gingo.Ö man dir, att.ösa jemte-horioni, och.

sS vardt allt vattnet i\ppÖst uir, skeppet. Dä foräa"-

drade.s. deras, tänkesätt om, Gretter,, ty de sågo nUj.

hvad han höll inne mo^di sig: han var den raskasld-

inan i allt hvad: han företog, och att afb jelja. hvaii

^m. tarfvadeB, på skeppet», *).

Till. Sext.onde Kapitlet,.

Sid. 42.. En^ Viking - - Ugg^r som oftast aster vH^

Detta. E I f v a s k/ä r,. i Bohuslänska skären

i^racten af Göth^ elfj, förekommer ganska «fta,

•) Grett. £. c. 19..
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Sagor,, sSsoin det, der varit. ett. bcqvämt- bvilostäl.

ie- fäf; Uringirrajide vikingar, hvilka , der ^erna lade
s

l iaegis, i h a m n eller, redd, träfFande der

ofta.sina likar, och.var der stäiidigt ett vikingaDäste.

tom,, att. detta , kan inliemtas. af, en
.
mSngd beskrif-

ningar ofver. vikingeirnee^ färder, förtäljer. Sagan *)

4et; uttrypkeligen,
.
Sigmund tog led^p öster. St vi-

I^en och. 6a till Da^nnia.rk, och
,

igenom öi;esundoch.

j^ixda,ut i Östra
, sak (Ö9tersiQ.o)i och,, foi:. der bela

.

aopimarn utaja seri^eles fångst. Han;, drifitade^ ej att^

i;ned så l^eskaflFad . besättning, b,Slla nagonstädes, der

iian kunde få mycket mocstSnd^ .
han lät. doc?« ^öp»

nian fara i,fred^ När.somm,arn led, for, han Öatanifraa

©ch, seglside, tilldess han kam ; till El f v as kär;

d.er.ä r, j e,m,t. och, be e:;t.ä.n di gt ett stort
v. i k i n g a b se .1 i; och, när. de . hade laggt; i läge

"UAder, en
.
holme? gar Sigmund upp i skäret, att £e

sig omkringo. Han.ser, dS, att pS andra sidan oiu

holmen ligga 5;&b.epp, och, ett drakskepp var det

fe.iritei n:\ed dessa, kom ha.n sedermera uti handge^

rnäpg, och finna vi som oftast, huru, der, upp- ocfai.

af-gjorjieä många
,
tvister; mellaja

,
dylika

,
kampar.

Sid. 44» utryrnma, gods, {från. skeppen,^.' och hära

dit sten j i stället.

Detta. var. en, ej. ayanlig fätsigtigbet den tid

ttian begagnade sten uti; strid till vapen. Ofvan-

nämnde Sigmund sade till sina skeppsvärjar, diS haa

iht se de 5 kepp.en, vid. holmen: nu vill jog säga

»).0L Tr, S. I, iig^
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etier, att jag är litet for att fara undan dem; tf
aldrig lära vi fS någon framgSng, utan att vi afven-

tyra oss nfigot. De bjodo honom slikt förese, Na
villja vi bära sten, griöt^ å skeppen, säger Sig-

mund, och laga oss tilJ det bästa vi kunna. Yi
villja lägga vSra skepp utanför i denna bugt, dec

vi nu äro komne; ty biigten är der trängast, och

så synes mig , som skeppen i qväll, när vi seglade

in, ej kunnat der inkomma jemte oss, om vi laggt

vSra 3 skepp der i bredd, och må det hjelpa oss,

att de ei Jägga emot oss ifrån alla sidor. Detta gö*

ra de. Om morgonen, nar de hade laggt skeppen

ute i bugten, ro vinkingar ä 5 skepp emot dem, och

stod en stor och stark man i stäfven pS drakskep-

pet och sporde, bvem för skeppen rådde. Sigumnd

nämnde sig och sporde efter hans namn. Han sa-

de sig heta Rand ver, attad östan ur H o 1 m-

gard, och föreslog dem tvänne villkor, att gifva sig

i hans vMd eller vfirja sig. Sigmund svarade, att des*

aa villkor voro ganska olika, och månde vi pröfva

våra vapen. Randver bad sina män lägga fram med

5 skepp, ty han kunde ej komma fram med alla,

men han ville se först, huru det gick. — Nu läg-

ga de fram och slåss; Sigmuqds folk låter först sten-

Itatsningen, griot^ gå si häftigt, att deras fiender ej

kommo sig före annat Mn att skydda sig, och nar

stenen var förbi, göra de en häftig skottstrid och

fälla mycket folk för vikingarne och sirade mSnga-

Sedan tager Sigmund med de sina till vapen, ogh

börjar nu striden att bli dfventyrligare för RandveJ*
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inän f). Då han segrat Öfver dem och om bösten

i«om Östan ifrån Holmgård till en ö, som ligger un*

^er Sverige^ Svithiody sade hant nu äro vi ej kom-

»e ibland vannerj der som dessa äro Svear, «1

mSste vi vara varsamme^ om oss, ocb, mande jag gl

upp ä ön och se mig om. Sä gör ban, och ser,

Btt andra sidan om ön ilgga lo skepp, 2' drakskepp

och 8 andra (tillhöriga bröderna V a 11 d i I och A d i 1,

Svea Konungs landvérnsmän). Sigmund säger sina

män att hålla sig färdiga och bara sitt gods, /enr-

lut^- af skeppen och bära sten i stället. De göra

s3 ocb laga sig redo oni nalten ft)- Thorsten
och T h o r o 1 f höllo till GÖchaelf och lade i land

i skären, der en fästning l5g upp», och skickade ut

ti§gra Diän att inhemta tidningar. Dessa sS^, hvar-

est ett drakehufvud kom framj var som nian sett

guld. De räknade 12 skepp utom draken, och

Voro de tältade Öfver med svart; men ljust var un-

der tjällen: der suto man vid dryckium. Sände-

männen foro åter och berättade hvad de sett. Vi

skola nu vara i arbete i natt, »äger Thorsten, och

bära all var laddning af skeppen och grafva neder

något, men' flyttja sten i stället, ty iag unnar dem
icke ett enda ore, och sedan skola vi, sa snart det

barder stridsljnst, lägga mot dem. •) Om morgonen

*odde man mot vikingaskeppen ; der stod en man

^ppå drakskeppet, klädd 1 en röd skarlakans rock,

^yrtiVZ, med en bIS kappa, keUa^ öfver sig och en

fiuldbrämad mössa pS hufvudet, Thorsten bjöd

t) 01. Tr. S. st, tt) 01. Tr. S. 1. i2Z, Svarfd.

4
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honom gl i Iflnfl med sina vapen och kläiJér saml;

hans folk i sUjortor och libnebyxor (fÖlfaUtelffc

gen lémna skeppen och allt sitt gods), eller också

att slåss. Ltj o fden Bleke, 'si vari vikingens namn,

tvekade ej att försvara sig, och, oakcadt deiin'a stolta

utmaning, visade han blott alla siiia skepp öch sadel

Jag vill ej lata använda flera skepp mot dig än du

har^ ty det hat jag aldrig förr gjort. Du behöfver

dock éj, évarade Thörsten, spara något 'mot^^inig.

Nu nedtagas ' tälten, och lägga vikingarne tillsäcn-

man sina skepp, och böijas deras ftabip med en bäf-

tig stenkastning, griötlirid^ ifrån Thorstens skeppi

och hvarje sten, sotto Thörsten sande, gick igenöiÄ

akeppet. Sedan män atridt till aftonen, giordes

stillestand till följande morgonen, och Lijot bad

Thorsten taga de sJ^epp han utblottat pi folk. *)

Sedan de voro åtsKilda, sade Thorsten till sitt fol(<*

i natt niS vi ej vara sysslolösa j låtom oss fara till

'6n, som ligger bär tör oss; deu är skogbévuxen»

vi skola der hugga stora träd och fälla S draken,

'och torde han dS gifva sig. Detta skedde si **)

•Äfvén de Romantiska Sagorna låta kämparne skipä

•itt folk att bära om bord pS sitia skepp bicte steii t)

'och grofva träd fj). Sporr efter ett sådant undan-

gömmande af gods och stfinsaml^tide märkas Uti

de ur jorden vid kusterna uppgräfda skatter, hvil"

*lia ej blifvifnedlaggda i högar, 'samt af riSgfa 'foi

"aldank bebof sammankastade atenrös. Arihhh bfi"

•*) a. st. c. 5, a. st. c. 6. '+) Ulf 'Uggä»*
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^ätammelse éyn s Itnajipt t. éx. da störa stenkumlac

'taft, hvilUa, af 25 tlU 50 alnars diameter, i oiangd

finnas pS utgående uddar i SjÖn Wenern, som dec

"formerar en större skärgård; några af dém anmar*

^fcas på TBn charta ofvér Rote "Bkog i -Animskögs

'socken af Tössbo härad- i Dalsland.

Sid. 44. Tähkulör.-batråv. 'peir 'H ^tialdkulut

'ecki baglega.

Tialdhulm-^ *kul6r bfvan pS ett tält, Annbr-

'städes heter'det: l?eir 'hémhdu 'peim ecki ha^legar

'tialflhilur^ som är ett 'figurligt talesätt att beteck-

Tiai d e 8 1 og o dem b å d e b 11 o c h r ö d a i h uf«

'vude t.

Till a d e r t o n d e K A ri X L E T.

Sid. 52. Fridshold.'

Vid den 'förut till Gånge Rolf» Saga K. 3. /s.

^414 bäröfver gjorda anmärkning ock det derstädes
H

'efter Tliialärjons Saga Chart. anförda ställe får til.

läggas, att, uti en Membran af denna Saga, beter

det: de kallas girdingar, som anfalla favarandra

Om natten, iflan det act den h v i t a . s k Ö 1 d en vrfr

^^ppbållen ^nda till dess en rö d s k ö 1 d vardt buréh

* höjden otal morgonen ^när'ÄerZ^Zrti£r'va"r blåst 'till

'•fred. t)

'f) ThiaL ^Jons 'S. 'c, io. Méhibr*
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Sid. 5$^ Vikingdlagy ioih jäg fSrUt haft,

ViUing betyfier *) iche eaentligen ejöröfvarö

eller ärefÖrgaten fredsstörare, ehuru ej nekas, att

det äfven förekommer i denna b§rda beniärkelse?»

bvilken dock ej tillhör de Äldsta tiderna. Des*

första bemärkelse var krigare, af vigt U r i g*

eller vik^ ocb ifrån den tiden mön i Norden be-

gynte utrusta skepp och egentligen sllss tiH s]ösSf

h\ei han sjökrigare, sjöman. Sä länge Norderi

var deladt mellan sina m§nga och små herrskare,

var väl sjön det vanligaste, om ej det egentlig*

slagfältet, och vikingsfärderna en ärofull sysselsätt-

ning för de unga bjeltarne, dä de derigenom tryg*

^ade den fredliga medborgaren. Derforc är viking *

Edda äretitel för Sigurd Fofnisbflnes och Helge Hun*

dingsbanes krigare. Men sedan större iiken xipp*

vuxit i Norden, blefvo vikingarne dels äfventyrli"

jga för dessa aambUllen, bvilkas bestand, innan dö

ännu hunnit no.g sammanhållning» skakades af des-

sa härar, dels öfverflödiga, sedan flere små statet

sammansmält till en större, oCh alla dessas invåna-

re fiånfremlingar och fiender blifvit medborgare och

vänner, samt de under olika smS regeringarne de-

lade mänga stridiga fÖrhSHanden hu mera förenade^

att gifvafityrka it ett enda helt rike. Konung t^^'

raid Harfager, Erik Jarl och Konung Olof

Helige, förbjödo derföre i Norge vikingsfärder, och

förklarade vikingarne fridlöse; dessa blefvo seder

) Jemf. afh. härom efter Guiuil, OxmU S, S» ^98- 3°"'

I
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xner ansecldle som vSldsverlcare och landsfrédsstö-

tare, hvilka räknades i bredd med bvarje annaa
röfvare och missgerningsman.

DI vi återvända till den tid, när vikingsfärd

Var en' ädel sysselsättning, och bvarje friboren

yngling skulle ut och aäsom viking skaffa sig rykt-

barhet och rikedom, torde vi få se, att Norden ha-

de dem att tacka för mycket af sin tids hyfsning

och hela sin kämpeanda. Gossen, som tyckte dec

ci sig anständigt, om ej-vidare skulle spörjas om
honom, än hvad hemma skett, yttrade redan tidigt,

tvad Glum en gång sade, att nämligen han villo

laga sig u!; jag finner, säger han, att ingenting

tlir af min ungdomsstyrka; men det kunde bända,

att jag kunde fS något med of mina namnkunniga
fränders lyckliga framgång; +) och föräldrarne, som
•gerna sago detta, utrustade honom med förnöden-

heter att handla på egen hand, och att bland tap-

f^a höfdingar och vid Konungars hof utveckla sig

^ed den väntan, att han skulle visa sig dugtig,

hvart han komme. Man for ut på hafvet och äf-

^entyrade om sommaren, och mot vintern begärd©

^atl vintervisthosryktbaraKonungar. Dessa emotto-
£o honom, pa ett vSrdigt sätt, i sitt hof och tjensfr

ömt drogo stora fördelar af hans vistande derstä-

^es. Kämpen, som sökte guld, bragder och ära,

uträttade för den Konung, hos hvilken han hadd
^ridland, allt hvad denne äshade, äfventyrade lif-

t) Viga GL S, e. fi.



vet för att heåa hans rike och hämnas hans övän*

ner, samt erhöll efter väl utrauade värf' billigt

de beder och rika belöningar. Hielten ärades af

Konungarne framför alla andra, ocb belÖntes med
dyrbara rustningar, vapen och andra klenoder, till

ett märke af Konungens vänskap. Hans syFienill

var nu redan uppnåddt, nien ungdomsifv^rn, långt i-*

från att häraF dämpas, upplågade än häftigare foC

nya värf, ny heder och värdighet, och allt ']eiunt

gafs honom anledning atttmäta 8!g med ryktbata

kämpar och vinna frejd. Af en mangfalldig ejrfa"

renhet blifven vis, försigtig ocb rådig, deltog han

äfven i Konungars rådslag och egde deras närma"

ste förtroende. Det var deraf som de gamle ansS*

go färderna i fremmande land som ea lefvanS^

schola, för sS val medborgerlig, som höfdingHS

Iflokhet och erfarenhet, tjenlig till en yngling*

utbildande, till vinnande af verlds- och menniskO'

kännedom. Den allena, heter det, *) som vida fär-

dat och vidt kringfarit, känner hvarje mennisko*

lynne, om sjelf han är vJa. Det är derföre, son^

det räknas till heder att hafva farit omkring, o^h

JU vidare desto bättre, om han hållit sig allestä-

des väll blifvit godkänd i ir.anrön, vidtfrejfl^^

bland vikingar, älskad och ärad af tappra böfdii»"

gar, och eämt sina seder efter utländska ho^äi^"

gars. DS de nu så vidt frejdade hemkommo
Stora rikedomar och många dyrgripar, hemhrag

äe äfven en fayffinlng) som hemmamannen och

*) Havwa. t» 19.
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i hemsJiSren Hggande^nasvisen" ej Ttunde ega, och

i sin själ en böjuing, ett ädelmod och kampeanda,

l^vartiU denne ej förmådde lyfta sig, bvilUen blott

^öntft den stillare och idogare medborgarens frugt

af mödor och omsorgfer. Det var sådana, som fo-

f egentlig harnad, hvaruhder då innefattade»

älla slags härfärder och härjningar» med vSld och väp-»

öad hand i fiendtli^t sinne, och foro illa och b§rdt

o»ed sin bärnad, b vilken mest bönder och köp-

män fingo erfara; då d*eremot den rätta vikingen

pä sina vikings färder eller härfärder efter gam-

la krigssättet, sonj mera jiärmade sig ett ordentligt

krig, ansågs och vai; aHi»ännA fiäkerhetena be-

ekyddaro.

Till TjuguÅttonde Kapitlet*
*^d. 83"*o9- till en stor del samma ver-

kar, som finnas i Hervara Sagan c, 5- med samma

Öfversärtning.

t Sagorna framställa oss ofta sina kämpar, hvil-

^a tillbragt en hieltemodig lefnad, på sitt yttersta

hfcsiunga sina förnämsta bragder. Så gjorde här

Hjalmar; sä Örvar Odd, se 41 Kap. Sä qvad Rag-

nar Lodbrok, enligt de gamles uppgifter, med re-

^an bortfrätt lefver och siradt hjertaji ormgropens

^ed stolt lugn om sin bragdrika lefnad.

Ehuru deo Danska kämpen Asbjörn Fr'ude»

Saöoi Hallmund *) måste tillstäj

på sin idrott

xnl iugea trösta:



aldrig är han sB staiR

och stor i«hugen,

att ä banfidagea

honom ej brister

bjärta och styrka»

ii3r han med döden (Hel) kämpar *) •t

Tisade han likväl samma styrka under ej mintft

rysliga smärtor^ ocb. kallade sig till minnes, sinft^

fordna gladare stunder^ samt sina sätes- och va<*-

penbrÖder»

Sid, 93. Skämta,.

Sliimta^ qväda och fortålia gamla Sagor elleC'

annat märkvärdigt, var ett nöje,, som kiämparne Itun;-

da och brukade förnöta tiden med, äfven da d*
voro slutna i boior^ Uti en Romantisk Saga om--

talas det sSsom en. handin^ia, fiättrades- sed "}:}•.

Äfven S i gu r d T o rf a - f ofl-t r e var ej mera mod-

fälld öfver sin belägenhet än Odd,. och förhöll sig^

pä samma sätt mot sina väktare, samt sSmedelst.

räddade sig.. Di ban en sommar färdades vid B a-

lagårds sida ocb i Svinasuivd träffade ut fÖc

nSgra vikingaskepp, som nedhöggo hans manskap,

att han var ensam qvar;, vardt han likväl, sedan

han derunder dödat 7 män, handtagen,, bunden om
händerna ocb fjettrad om fötterna,, samt lemnad

*) Orm. Storolfs* Msct. Jemf, OU Ä', S, »p*

pend. «. 13. t) Alb^ni g, 2'^



6. män att. bevakas ofver natten,, och skulle b an
om morgonen nedhuggas:: vikingarne ISgo- nu 5

land. Sigurd sporde, hvem. som. skulle skämta?

VårdhSllarne svarade houom,, att det nu. ej^ vore tid

för bonomi atc skämta,, da', han i morgon skulle dÖ«.

Icke rädes jag för min död, säger Sigurd, utan mån-

de Jag qväda fÖc eder, om J villjenj. de- sade sig

det vill ja, antaga». Han. qvader nu. till, dess, de som-,

na allesamman: han vältar sig nu dit en yxa 3åg^

Och afskar dervid. strängen, fick. sedan spjerna. af

»ig fjättrarna, deremot att bägge hälbenen. gingo

aE honom.. Sedan dräper han vårdhållarne och gec

»ig tiit att simma, lägger till lands, och gSr tvärt

öfver näset,, ty han vågade icke att retas med vi-

kingarna *). En sSdan munterhet gjorde, attThor-

fttea hjälptes, ur fängelset,, i Myklagärd +).

T I. L L. T R E X a N D E T IV E D J E K A P I. T L Ä T«.

Sid.. 125: Haj^^iifan, - - Lingbah ttz,.

Huruvida en- sådan organiserad massa gifves,.

Sr dels med mer och minre inskränkningar antaget,

dels betvifladt. Konunga-^spegeln, nämner deromr

en fisk är ännu onämnd, »om är mig betänkligt

4tt omtala för desa ve3?;.t akuU;. ty det månde de

öesta osannolikt förefalla; vi kunna ock litet säga

deromj ty han är sällan sedd, heldst den aldrig

kommer till lands, eller föc fiskare, och förmodar

i»g ej, att en dylik fisk lär vara rätt talrik i haf«

*) Hörd. och IIolmT. S. c. x6, f) Grett. S. c. 94*

1



ven; inen vi ftalla honom fiom oftast p5 vårt sprSfe

hafgufa. Jag Jon val ej med visshet uppgifva

dess alntalj ty den tid han visat 3ig har han syntft

sjiera lik }and an fisk; jag bar docfe icke sport, at£

han hvarUep blifvit fångad eiler funnen död, och

synes det mig deriore sannolikt, att ej flere än etfe

par finnas i aUa hafven, och tror fag ej-, att de

förökas sinsimetlan, och anser, att d© alltid äro de-

samme: det mSnde ock icke vara öfriga fiskarna^

drägligt, att de voro sa talrika som. andra hvalaC'

for deras storlek och den, stora förtäring som dö

tjarfva. Men äen natur är uppgifveo om denna

fisk, att när han skall äta, ger han en stor uppkast-

ning ur halsen, och dermed följer en mängd smält

saft (eller söt lukt) och niat, sS att alla slags fi-

nkar, som finnas i grannskapet, samlas dit hnio.

stora ogh sniå, och hoppas der god föda,. Men

denne store fisk ISter sin vida mun stå Öppen un-

der tiden, och är dess gap ej minre an etti siin<l

eller fjärd. Fiskarne kunna éj laga sig till vara»-

utan strömma dit in; men sS snart hans mun och

huk är full, tillsiuter han munnen och behåller he-

la fångsten, alla fiskarne., som strömmat dit in atfc

fä sig näringv Nu hafva vi berättat och förmält
h

hvad oss 8,ynes underligt uti Isländ"ska hafven. f)

Några sednare Naturalhistoriker upptaga afve»

dessa, och ffere uppgifter, säsom att p5' dess yt*

varit vexLer och träd", att den sa alldeles Hkofl^

en ö, när den uppsttger öfver hafsytan, att sjÖJH^^

t) Koiigs Skugg-si© -s* i3§,— 141*



f

3tx

iisggt der för anhat och uppslagit talt pS des*

Ifygg, men s§ snart elden begynt genomtränga dess

yta, har den till deras förvåning sjunJtit. En dy*

lik händelse berättas tilldragit sig med en Biskop

3Bardanus. Denna Varelse kallas, dä den anses si-

Som djur, Kraken, Kraxen eller Krabben, och

har trötts förorsaka den betydliga förändring, hvil-

>ien fiskare pSstä sig fönnärht i hafvets djup, som

pl samma ställe stundom förminskats ända till öf-

Ver hälften, da de äfven märkt, att fisk samlade

eig i större mängd. Sonnini, som anTört många

fikriftställares uppgifter och vitsord härom, stadnac

vid den slutsats, alt han, i anledning af dessa

vittnesbörd, ej kan med/skäl tveka om krakens till-

varelse, och om den ar tilU sä ISr det vara det största

djur på virt klot»

Sid. 156. Stuga.

DS förut 5r nämndt om de gamles präktigöre

gästrum, får här angående hvardagsrummen anmat-

J^as, att hos de förnämare voro dessa serskilda

rum, hvilket ej var förhållandet hos de ringare,

der ett och samma tjente dem till boningsrum,

matsal och sofkammare. Inrättningen var unge-

iSrligen den samma som uti gästrummet i): pa
bägge sidorna gingo langbänkar med högsäten pä
öiidten; bakom bänkarne voro sängar, sä att åtmin-

stone husets folk och de dagliga gästerna hade

t) Eft. Steenbloch. om d« gl. Sk, Vaaniiigs hiise i
^
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sin säDg bakom sig. I präktigare rum voro deBsa

flängar så inrättade, att de kunde tillslutas med '<lör*

Tar såsom skSp, och kallades lokreckiur^ äfven i

de ringaste stugor voro Stminstone sängarne bak*

om den upphöida tvärpallen, der qvinnörna sulO^

sä inrättade, och der plägade husbonden och hanfi

hustru ligga* Dörrarne voro, likasom högsätena och

hÖgsätespelarne,* ofta prydde med konstl»t-snidverk.

Väggarne öfverhängdfes vid högtidliga tillfallen med

tapeter. Pä taket voro vidögon och på golfvet

halm och feldstaden, antingen på blotta jorden, «!•

ler på en upphöjning af flata stenar. På bägge si-

dorna funnos äfven små skafferier och alcovef»

och i det innersta af stugan slutna sängar eller al*

cover, lokhvilury för förnämare gäster. Ällestädei

fanns icke alltid, ej en ging hos de förmögnare?

en sådan beqvämlighet, utan mäftte gasten finna sig

vid att sofva uti halmen pi golfvet. I sednare ti"

der hade man dock sersUilda -rutn, 'géstäskdli ellö^

herhergi, hvaruti fremuiande härbärgerad es öfver

natten, ungefär svarande mot vSr Allniog-es n a t t»

s tu g o r. Att äfven de förnämare uppstädade den»

för sin tid präktigt nog, synes af beskrifningen

"Ver det härberge, hvaruti Sigrid StorrSda inryiH'^*

Konung Harald Graenske, hv^rest en säng var »i^^

äna Bpairlakan och uppbäddad med dyrbara klädet»
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TillTrettiokdesjetteKapitlet,
v

Sid. 152—162.
r

t
t

Uti muntra lag var ett dylikt täflande om for-

iienster kämparne imelJan ej ovanligt, ,*) En dy*

hk foreträdestvisC, manvjafnadr^ har utan tvifvel

gifvit anledning till den grannlagenhet pcb beders

ömtåligbe^: hvilken ar- frSri det krigiska Wnnet lika

Oskiljaktig, som det samma hedrande, och har i

Norden varit en rik källa till tvister. Stolta käm-

par förekomma ej sällan i Sagorna såsom frSgandö

någon viss eller ock alla i geineo> om de kände

någon deras like, eller hade emot dess pSstSdfla

företräde något att invanda, dä de strax utmanade

denne att bevisa sitt påstående.

TxLi* Tretti o -nu ^8 itsv or Kapitlet.

Sid. 165. till ock med det orimligaste^ egenth

Hmma tillsamman stod och stjernor.

Sidi x66, må såka underrättelse, egentl* mS leta

dig rSd,

Till Fyrationdea» dra Kapitlet.

Sid. £17, Vintrar^ d. a. 3r; detta de gamles sått'

•'t beräkna tid är af Prof. Lackman i en seräkild

»^handling vidare förklaradt.

*) Jemf Anm. till Gunni. Ormst. S. s. 71, f.

21.



Pa dm hifogada teckningen Sfver ett Jivaräagsrum

Island i lOda århundradet utmarkes vid

A. Eldstaden midt pS golfvet.- B. Öfre BänKen iried sitt

C Högsäte. — D. Nedra bänken med sut - E. Högsate.

f" Pallar, forsaeti. — G. Öppna sängar bakom bankarne

5bSda sidor. - H. Pallar eller BSn k av framfor sängarnc.

I Lockreckiur eller gängar, som med dojTar kunde tiU-

siutas. - K. Vapen, npphangde vid sängarna. ^ L, Dör.

,ar pä sidorna. - M. Vindögon ^ll^r tenster En]. Tab.

och beskr. i GunjiL Oripst. OcU öhaid Rafns S. Ed, Kd*

fsab. s* l64«

Tryckfel och Rättelser till Jarbnans och

Hermans Saga» ^

i 7 r. IQ. t- Srfva riket efter eder. — s. 10. r. 25. L förs«

lékare (spelmän) med - s. 12. r. 8; /. tillstånd vore.

«. iq. r. 13. /. behålla vettet (sansning) 5. 2T. r. 2. /-

var dem hamnen uppUtcn - s. 2i. r. 3- f
uti Konungs-

lä-et (hamnen) ~ s, 33- ^3- /• »5 manfattig. att han ej

måtte lagl. - s. 34- \ gat e, - s. 37- l^ 2. gaC e).

^ s. 50. r. 2. /. och hennes dnftighct rr. 8. 63« a^- »

Myltligaidr



Jarlmans ocK Hermans

Saga;

efter Isländska Handskrifter

utgifvea

med upplysandé Anmärlinin^ar

af

JoH. G. Liljegren.
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X Kapiti-et.

Konung Wilhelm och hans rike»

En Konung var benämnd Wilhelm
han styrde Gardarike, Tyskland och

nägra delar af Frankland, Han var ea

stor hofding och hade en storättad Drott-

ning, och egde med henne tvänne barn,

en son och en dotter. Hans son het Her-
man: han var storvuxen, handfast och
vacker till utseendet. Dottern het Her-
borg; hon var den fagraste qvinna man
hade settj hon hade inhemtat alla de qvin-

öodygder, som då var vanligt att lära.

Hennes fader älskade henne mycket: hoa
satt i ett präktigt torn, och voro henne
'^iU tjenst skipade förträffliga qvinnor och

hoFviska män. Mänga rika män hade land

<>ch län af Konungen och voro honom
lydskyldige.
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Rp3geir het en rik Jarl i Fratilclan^?

lian var mycket vän af Konung Wilhelm*

Han vax* den störste idrottsman i alla rid-»

derliga öfningar, och alla slags ädla yr-

Icen, och lydde under honom mycket land

för hans utmärkta förstånd skull. Han
hade haft en hustru och med henne en

son, som het Jarlman: han var en gan*

ska stor man och lik sin fader i alla rid-^

derliga öfningar, och kimde äfvea tala al*

la tungomål.

6 KAiPiTtÉT^i

' Jarlmans och Hermans uppvexté

I^u viker Sagän åter till Konungäsorlett

Herman, som vexer upp hos sin fadei*^

Konungen tycker honom nu så kommeJi

till förstånd, att honom väl passade barä

ridderliga vapen och lära dithörande öf*

iiingar5 thy sänder han svennen till Bod-*

geir Jarl, att denne skulle dubba honoitt

till Riddare och lära honom idrotte***

Konungen lemnade honom passande svci*"

1
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siesällstap och så myctet penningar, att

han mätte val kunna underhålla s|g. Som
Herman kommer till Rodgeir Jarl, går

Jarlen honon:^ till mötes med mycken yn-

»est, förer honom in i borgen och gör

honom den största ära i älla stycken, lä-^
,

,
rer honom bokliga konster och andra rid-

derliga öfningar: Konungasonen var sä

qvick, att han lärde pä en liien etundi livad

andra lärde sent eller aldrig.

Konungasonen och Jarlssonen voro

Jemnäldriga: dem imetlan vardt ett förtro*

ligt stallbröderskap och fosterbrödralag, och

tycktes inga andra vara dem lika ibland

Äeras samtida. Herman Konungasonen var

en vacker och kraftfull man, häftig till sin-

Jaes, men ej djupsinniga gifmild, blid och

»ledlåtande: han var ock derföre vänsäll

fcland alla män. Hans fosterbröder Jarl*

man var honom lik i styrka och idrotter:

han var en ndelt tänkande och djupsinnig

*öan, snärbeslutsan^ och driftig: äro de

sä hos Rodgeir Jarl en tång vid bortåt-
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5KAPITI.ET.

Herman Jär riket efter sin fader^

!

Jlommer nu flernäst att förtäljas, Ået

Konung Wilhelm tager helsot och dör..

Bud alFärdas till Herman Konungasonen att

taga emot sitt rike, såsom honom tillkom^

Som han får höra detta, säger han Jarlen

och sin fosterbroder, huru sakerna stodo»

Dernäst laga de sig å färde hemifrån»

Rodgeir Jarl och hans son följde Konun-

gasonen hem3 och vardt han nu tagen till

Konung öfver alla de riken, som hans fa-,

der hade egt, och antog han derjemte sig

hofstat; men hans fosterfader for hem åter .

1^

i sitt land och hade samma län af Konun-

gasonen, som af hans fader, och var deras

%^änskap den aldra förtroligaste» Jarlmau

vardt qvar efter hos Konungen, och led så

länge framåt, att de ökte sitt rike pä åt-

skilliga håll, och tycktes inga mån uti.

frejd vara deras likar i dessa länder»



7

Konungens och Jarlmans samtaL

E

Det är mi sagdt, att Konung Herman
satt en dag i sitt hof med sina män^ och

var der då mycken glädje. Då ordade

Konungen till sina män och sporde dem,

om de kände en dylik eller större Kon-
ung. De fleste svarade, att den ej kunde
finnas3 och ordades derom mycket imellan

Icämparne. Konungen sporde då Jarlman^

om han ej tyckte lika som de andre. Han
Bvarade: visserligen; men ett vet jag, som
felas eder mot andra, som äro edra jem-

likar i värdighet! Konungen frågade: hvad

kan det vara? Det första, säger Jarlman,

ött J hafven ingen Drottning, som månde

pryda eder värdighet, enligt all förmodan,

med ett godt svägerlag, och barn till att

ärfva riket efter sig: det är mycken ära uti

att befryndas med goda höfdingar, som

^unna vara till en långvarig styrka. Kon«

^ngen spörjer: hvar vet du den mö eller

q^inna, som mig kunde vara så passande?

Han svarar: ni månde deruti bättre finna

råd än jag; ty få kunna i thy fallvKlja



föl' en annaiT- Icke har )ag sett dea
qvinna, säger Konungen, som falJit mig
något serdeles i tycket, utan^ meå det att

du hafver kommit detta å tale, så månde
du, nämna nägosa. Jarlman sade: for My-
tia gå råder en Konungj som heter

Michael;. han har eq dotter, soin heter

Il.i k il at; hon är skönare än andra möar

och. bättre un.depvist, i alla gagnliga. kon*

Ster, Hon är en god läk.arinna, han helaj^

allt hvad hon lägger sipa händer uppa; ä

l^ennes venstra artt> är ett litet kors sär

som skäraste guld — med detta märke

ar hon född. Qm ni. iinge denna mö, tyc-

kes mig till edex' ära mycket vuonits. D§
sade Konung Herman: med det att du sär

ger mig så mycket om dentia mö, mandP
jag sända dig dit att taga besked,, och ofli

8å är, som. förmäldt blifvit, så skall du be-

gära henne mig tillhanda, J^irlmarx svar

rar: skyldig är jag att fara dit J bjuden;

men det kan jag säga eder, att om. henn9

hafva ej minre herrar än X anhållit, ocb

likväl ej fått henne och icke ten gäng fått

tillfälle att se henne, ty ingen utländsk,

man är tillätet att tala vid henne, dock
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fara mande )ag denna färd och fölisÖkasJhu-

Txx det kan gå.
t

I

/

I

Jarhnan finner Jiikilatk^

Nu låter Konungen ti 1 1 rusta Ja rim an s.

färd med mycken resförnödenhet. Han
hade 5 fikepp ur landet och vaWe sig man»

skap dertill. Dessa skeppen voro stätligen

utrustade med guldprydda segel och för-

gyllda vimplar. När dessa voro segelfär-

diga, gick Jailtmn upp i tornet till Kon^

langadottern. Hon frå-gar, hvart han ville

fara? Ha» säger d«t ganska tydligt. Det

förefaller mig, säger hon, sam Fru Rikilat

vore helt annorledes, än om henn^; är för-

mäldt, så vida ef mer tarfvas än blott gö-

ra en budsändnifig till henxie: dock tyckes

du mig vara bäst* skicklig att fara delta

ärende. Men som du är så redobogen

att följa min broders- ( villja^), då vill jag

gifva dig här en ring ( ett guld ); den ste-

sj.^a, som dej^uti är, har den natur, att, oxtk

I



flu sätter ringen pä en qvinnas hand och

håller dera» till dess den blir uppvärm^*

så skall hon älska den man» som du vill*

Han helsar henne och träder inför Kon-

ungen. Konungen följde honom till skep-

pen med mycken vänlighet: seglar nu Jarl-

man bort ur Frankland med stort säH&kap»

De segla nu med god vind dit lede»

ligger, och är intet förmäldt om deras färdp

förr än de komma till Myklagård. Jarl-

man lägger sina skepp lönligen i hamn helt

nära intill borgen; han gångar sedan en-

sam å land frän sina män och bjuder dem

hida honom i 4 nätter och e) låtA märka

sig. Han går sedan hem till borgen i en

fattig mans drägt med förstäldt utseende»

som han vore en sjukling. Han betraktar

nu borgens beskaffenhet och utgrundar»

hvarest det torn ( castell ) månde vara^

hvaruti Konungadottern sitter. Han gick

till kyrkan, dit han höll det troligt, att

hon måtte gå tjll tidegärd» och satte

der vid kyrkodörrenj och som det lider

ä dagen, ser han Konungadotterns castell

cppuas: der komma ut först läkare me^
allehanda musikaliska instrumenter, dernäst

härklädde män med väna vapen» härnäst

I
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hofviska svenner, bärande i händerna blom-

sterqvastar; dernäst gingo 4 Jarlar, och upp-

buro de med gyllne stänger en glashim-

öiel, hvarpä voro tecknade sol , måne och

iiela himlens lopp; deröfver fladdrade en

påfogel ganska mästerligt gjord.— Här-

under gick en fager mö i glimrande drägtj

hennes mantel var ganska mästerligt väfd>

hennes kläder uppburos af 4 tärnor:

deras skrud var den vackraste drägt. Den- -

»a skara närmades kyrkan; och som Jung-

fruoi kom midt för Jarlman, kastar han

sig ned för henne, så sägande: misskunda

dig öEver mig» för Guds skull! Jag är en

utländsk man, kommen hit till eder, tarf-

Vande eder läkedom. Hon sag pä honom

Och sade: Gud hjelpe dig, karll och skiv

pade en af sina tärnor att beledsaga honom

i sin borg, der som förut voro sjuka män:

hon g)orde sa. Efter förrättad tidegärd

gar Kontmgadottern i sin borg med sitt

sällskap: då voro borden tillredde med hvi-

ta dukar och kosteliga rätterj men så snart

borden voro borttagne, står Jungfrun upp,

och går uti de sjuka männens rum. De

»aottaga henne (med vördnad). Hon frå-

gar nu efter den man, som sist anlitat

r



henne om läkning. Han sto^ upp och fe^^

gade för henne. Hon sporde, hurudant hans.

sjukdomstillstånd varit. Han sade sig de*l

ej veta, men &ade, att hon det kunde finna»

så snart hon såge hans kropp. Hon beled^

sågade honom då i ett serskildt rum och>

salte honom pä en st^l och betraktade, bu*

audant hans sjukdomstillstånd' varit. SedflO"

tager hon. till orda: jag har betraktat dit*^

tillstånd och finneringen *^]'uklighet på diö^

kropp, sä vida ej inträffar, hvad ganil^'

ordspråket- lyders den är e j helb regda>

som i hugen är qval-d. Jag finner nu»,

att J haiven rätt begrepp om, mitt sjuk-

lighets-tillstånd, säger Jarlman, och' är jag'

Mu helt och hållet uti edert vald: jag h^^

länge varit hugsjivk, för alt få^ råka edei>

och tala vid ederj nu tyckes mig min sjuk"

dom mycket förbättrat sig, sedan jag ficfo

se edert anlete och höra eder st^mma3 thV'

väntar jag, att mera mande yppas af mitt

ärende, innan vi skiljas åt. Hvai är dä

ditt ärende?' säger hon, eller hvad är ditt'

namn? och i hvad land är du född? Mi^^-

namn är >arlman, säger han> och Frank-

land är milt fädernesland; i\odgeir Jar^'

Han Rike är mia fajdei;, msn, min län^he»'^^'



^leler Herman: tian regerar öfver "Frankland,

^r en ung, käck och mycket kunnig man;

pä hans befallning horn jäg hit till följe

af den frej<3, som går om eder; och vill

jag veta, hvad svar J gifveii honom, om
han kotnmer att begära eder? Omtanka nog
liar du haft i denna färd att få räka mig,

»äger hon; l^iy skall det svar lemnas dig,

att jag e) vet, hvad häruti kan vara ätt sä-

ga, ty denne man är mig alldeles okänd,

^huru jag väl har sport något till honom,
och är han prisad af mången» tnan. Till

*^ighafva dock män kommit sjelfva i detta

ärende, hvilka jag vet uti ingen måtto äro

ringare, och har likväl ej synts oss att

samtycka till deras begäran^ Det hafva vi

^Port, säger Jarlman; men det synes mig
stor försynthet att neka goda män och ej

^eta huru det kan falla sig. Jungfrun sa-

upphörom med detta tal för i aftonj

**^en efter som ditt ordalag väl likar mig,
^a ma du dväljas här några nätter och för»

*^lja mig tidningar från edert land. Det
^ill jag göra, säger han.

'
t
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6 Kapitlet.

Jarlmans ock Konungadotterns samtal*

]^*Tu sitter Jarlman 1 Konungadotterns torn»

och veta inga derutafatom hennes förtrog*

naste män och svenner: tidt och ofta fram*

bär han sitt ärende å sin fosterbroder'

vägnar och prisar denne det mesta h^^

kunde. Han hade nu återtagit en passa^^*

de klädedrägt och döljer ej sitt utseende

för Konungadottern. Han förekom heni*^

både rask och belefvad derjemte.

En gäng sade Fru RIkilat till hono^^^'

säg mig, är Herman så stor, som du '

Det är utan allt tvifvel, säger han, bådö

pa värdighetens och bördens vägnarj ttt^^

fägring och manlighet har han öfver fl"*

män, som jag har sett. Då sade Fru P*'

kilat: månde du väl kunna, oss till gamtn^^'

göra här på väggen ett utkast till hBt\^

bild? Jag vill försöka, säger han; tog han

sig så en pensel i handen och åtskillig*

färger, målade sedan mästerligeti pä muren

en mans bild och bad Fru Rikilat kom-

ma och beskåda den. Hon betraktar

och säger: du är sannerligen en skickl^S
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man, och kan jag ej förmoda, att någon
niande sig någon skönare välja. Bättre

skolen J nog finna, säger Jarlman, så snart

J lån se Herman.

7KAPIT1.ET.

Jarlman skiljes vid Fru RikilaU

Nu har Jarlnian dvalt sig tre dagar hos
Konungadotternj han talar då vid Fru Ri-
^ilat: iag har här blifvit ganska väl be-
^otty nu ville jag få orlof att besöka mi-

män, vid hvilka jag skildes för några
^ägar sedan, och vill jag nu fullfölja mitt

och ärende tiil slut, hurudant det blif-

^« skall. Väl hafver du förhållit dig hos

sade hon, och godt orlof skall du fä

oss, men intet bud månde jag sända el-

göra Konung Herman eller någon an-

Konung om detta mål. Ack, Fru! sa«

han; det är egenmägtigt att uti slikt

taga fader, moder eller andra frän-

rad; nu månden J gora sä väl och
gifta eder ännu ett hälft eller helt år.



till dess J fän se denna -man oeh tagit

i öfvervågande, hvad svar månde gifvas pa

åu anbud, jag gjort eder. Konungadottern

iade: eh öfvertäland^ tunga har du oeh

mästerligen framför du din herros ärendej

,men jag fäster mig ingen man; dock för

dina ords skull och vår vänskap vill jag

lofva dig det, så långt som jag är sjelfrä-

dande Jungfru. Hati sade: jag begär in-^

gen ting vidare, än alt J lemnen mig edef

guldring (fingerguld) i vederpant, och jag

lemnar eder min ring i stället, på det det-

ta skall afgjovdt och stadigt vara. Hon
gör nu som han begär. Jarlman sätter da

sin guldring å hennes hand, och håller se-

dermera deruppå, så att han uppvärmes, sanit

beder henne tänka deruppå, ehvart lyckan

sig vänder. Sedan gaf han henne godan

kyss och gick bort. Hon bad honom f^*

ra väl och tyckte ej mycket om att sUH*

jas vid honom.

Men som Jarlmau kommer ut ur bot*

gen, såg han en väldig, mycket herrligen t\x*

stad flotta komma ifrån hafvet. Jarln^a^^

Jlyttar ej ur borgen, ty han vill veta deras

ärende. Skeppen voro 700 till antalet, och

dessutom 5 ganska stora Dromundar.



lägga skeppen i lancl och uppslå der här-

bodarj Jarlntan går till »tranden; men ej

långt frän borgen möta honom 12 män,
stora som resår. Han helsar dem och

spörjer dem, hvadan de voro. Deras för-

man svarade och sade sig heta Starkus,

Jarlman frågar, hv em som råder öfver den-

stora här. Starkus svarade, att han het

kornan US, son afRodian, Konung i Po h-

len, och foro vi hit att fä Konungadottern.

Jarlman sade: det månde ej blifva utaf3 ty

hon är en annan trolofvad. Det ändrar

®j vår färd, säger Starkusj ty vi fara ej

badan, förrän hon följer med oss, om det

än är emot hennes faders villja, och båtar

det ingen alt sätta sig deremot, ty sa stor

härstyrka hafva vi. De skiljas nu ät vid
sä taladt.

v
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8 Kapitlet.

Romanus Konuns:asons sändemam

Det är ntt dernjist att förtKijaj det MykU*
göids Konung satt i sin borg och sporå^

deftna stora här, som tin komiDit i haiiä

hählnar. Nu uppJåtäs salsdörrarne, och in*

träda det 12 ganska stora man i sän^é*

manna drå'gt: de träda framför Konungeri*

Den man, som dem anförr^e, sade: ingei*

helsning ega vi att bära till eder, fy J ä*

ren den ej värdige, sotn Chi istne ären. Rö*

manus, Konungason af Pohlen, gör eder de'

bud, att J sanden honom eder dotter,

kart eder är att edert rike behälla; ty ^)

villja vi, att Christne män spänna en så f^*

ger Jungfru; men om J villjen något dei"^

emot invända, dä äro alla edra höJdingä'*

och hela edert rike förderfvadtj ty vi haf'

vä belaggt (bloquerat) edra hamnar, och

edert folk är genom oss skildt frän eder^

Gif nu gödt utslag på värt ärende, ty

villja ej länge låta saken vara oafgj^^'^*

och så stor här hafvavi dragit hit, att ede^

är ingen förhoppning att kunna värja ede^*

Ifri^ är du nog till ätt frarnföja din h^^'
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Ves ärenäe, säger KonurtgenJ likväl tnl åin

'store husWonde bida tills i morgon, ty jag

vill tala med min dotter om detta inälj

toen förr skäll jag dö än hoö giftas mot
'^in villja. Sändemännen Fara då börtjmétt-

feonungeh siltieir qvar oglad, likasonl alla

^äns män, ty så stor farhåga var för des-

sa män och hela deräs här, att litet hopp

var om räddning. Sändemänneti förö nu

Romanäs IConViögason och sade honom»
hvad svar Konungen hade gifvit5 meft bdu

Vardt sa svara vred, ätt de ej vvisste> Oitt

han skulle behålla vettet ieller ej^

iC Ä p 1 1 1 i 1*

Tillrustning till stridSé

^^li kallar iSCobtlngfen tillsamttians iallä li-

tliän och radlägger, hvad nu vore till

görandes: de fleste tycktes råda alt dragå

^^g ur faran. Konungen spörjer då siii dot-

^'er, huru hön ville lata det vara* Men
^on Bade äig t^j kilnna åsämjaa 'laied en

1



!2"Ö

I. * T . . , *

såcian fienäe, som hhåe var liunrlheaeå

(hedning, som en hund) och uti allt iliå

f^IJen. Konungen bjöd dä sina män rustå

5ig till fitrids, med så stor &tyrkå, som dé

kunde åstadkomma. Öennö nait var myc-

fcét braJc i borg^in 9ch i gja/inskflpt^t

vidt som man kunde komma: en livar ru»

stade sig och sin häst och afbidöae mor-

gonen.

,Nu är att förtälja om hedniogarne, att

RomanuK Konungaj^on vaknar och uppvä«-

ier sina härmän, ijuder dem harki-rda cjg

,Och taga framför borgen, bränna och dodä

hvarje mans barnj och så göra de, bläsa i

sina Inrar och stiga å sina hastar samt vi-

sa sig helt manliga. Starkus tager Konun-

gasonens ban€r i sin hand^ och ärö nu alll!^

rmtadé*

ib Kl p I T L E t;

Jarlman kommer till Konungen^

Tiaigt ona morgonen sago mannen

landet 5 skepp med förgyllda vimplar ko^*



segf^ucle ocli ställa kosan ät Stolpa-

^i^^nd, och var Aen hamnen upplagen. De
Jrifle in uti Konungalägret, och gingo -i land

Vill 5(io män. Dessa lätQ sätta i land go-

Öm \»':i<t^r, snto upp och redo skyndsamt

liiiu.} uMit borgen. Konungen, hade skipat

ftMa xiVåa xlll väiu, och voro alla borgpor-

tarna lilläfrtö. iäilwha ba.d fig Qrlof att

ih koaitna tiU KoDun^enj uå detta var er-r

Itfllie/, redo dfl iu i horgen och hel&ade

K-iiHing^^^n- vi.rdigt. Ktinunj;ea tilhporda

VonDåu, h^^aä han var för en man. Han
saHt: .sig Leta Jarlman, ättåd fran Frank*

land ooh der kjnridodA] men en Konungs
*oui lifter HA-rman, sände mig hit, han 4 1

y-

\f^r hila Fiankland och mänfta andra riken;

l>an viJl e^a eder dotter Rikilat, som äc

sa högt beprisad öfver alla andra möarr
i^villia vi förut hafva sport, och månde Jag
d<-rom med eder rådgpra5 och om J gö-
1'en na^ot afseende deruppä, sä månde jag

stunden följa eder i striden, ty jag hai?

^ögen farhåga för betines stygga friare.

Konungen läter kalla dit sin dotter-—

igenkänner Jarlman och vet allt det
öfriga» Konungen säger nu sin dotter, hu-
^usaken stod. Ron svarar; Icke fcaA!^
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maq veta, hvai: mai? tx^ffftr bä8.t(de8t

goda)j meix heU olika flörekomiwer ået^

mig att cg^ Christen man, om byilt;eii

vi alltid försport god fi:ejd, än den föj:-

döni.d[a hunden^ af hvilken, ^^^dast ondt äx

att förvänta; m^V^ o,m Jarlniap vill å si^

fosterbroders vägnar biträda oss, ^ så manr

de jag derJill bifalla. Jarl^ian sade: XilK

Jen J, Fru, afgifva mig eder tro. och villr

ja till att blifva min fosterbröders hu^trUp,

och följa mig hem i Franjklaqd, så vill Jag.

gå uti eder här awdd mot 4enna viking;

men om. J ej. så gören, då månde jag f^r

ra hem och. ingea del deruti ega njed Q-

der^ dock lofven mig blott hvad.J villjeh häV

la. P^tta jaka nu j^onungen, och han.^

dotter, och tager han dérpå handfästniP»:

i hela härens åsyn^ Strax på stunden 1.^'

ter Jarlman, öppna alja borgportarna,

gar så ut uiq borgen, och fylkar sitt mawr

skap.,. IjSter sedan blåsa alarm, herbl4?w)/^

oqh, a.fbida3; så. hedningarnes, ankoÄjjst^
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^ X Kapitlet.

Fältslag.

I^^t blef nu ej långt ^tt ti^a, innan heä^

Jpingarne komma från skeppen med stort

gny och vapenbrak.. Romanus Konxmga-
Bop var ödkänd af vtxt och rustning: på

1 i?a sidan var han blå, som Hel, men pä
aridra sidan rar han gra, som aska; hans

Q^gon voro gula, som på en katt; hana'

stimma var förfärlig, Starkus, var hoa-

I
om lik.

Nu draga fylkingarne mot hvarandra

iw^^d stort gny och vapenbrak, rop och

^ppeggningar.. Jarlman, föl; de sä jemnt

*öed Konungen, att man ej kun.de gå deui.

mötes han hade skipat bågskyttar i ba-

stionerna, på borgen, och voro desse- gam-
la skyliar, som vordo hedningatne till stort

^fbräck. Jarlman söker nu fram kraftigast

pch djerFvast bland sina, män o.qh hugger

Våde män och hästar sä, att den som. hans.

?^.ugg nådde, ej behöfde bekymra^ sig ooi

förbindning, och är han nu kommen niidt

S hedningarnes fylking. Alldeles det sam-

giprde Greki&ke Konupgeaj haa ii>h-

•
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jer sitt märke fram och äräper ganska,

inången mzv, ty han var cn den störste.

Hiddare.

Nu framrider den store Slartus, och

xnot honom Grekernas marjkesmaii.

Starkas lägger nfiärkeg-stängen emot hon-,

©m, och strax genomborrade han honom..

Grekiske Konungen var här närstadd: han

högg till Starku<i, högg sönder märkes-

stången, tog* fjerdedelen af skölden, och

tog sedan svärdet ofvantill a låret och stad?

ijade uti benet; föllo da badas märken tiU

jorden. Starkus högg igen mot Konungen^

träffade på hjelmen, aftog högra örat, och

då föll Konungen afdånad. I detsammS

kom Jarlman och. högg Starkus i halseO;

sä hnUmået föll af honom och hans häst-

Romanus Konungason red nu he^^

förJfrad fram med hugg och slag och hade.

ua en liten siand dräpit loo man af Jö'^^'

mans folk, och vågar ingen man sig na

honom till mötes, Jarlman hade Um^^^

efter sig på skeppen sex hundrade taavj

som skulle falla hedningarna i rygg^"*

(i öppna sköldar). Remund het deo..

som anförde dem: han var Jarlmans frähd^?

oeh strax han kom i slaget, blefvo heåa}'^'
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garj^e förskräckte. RemunA högg .ett kraf«

tigt hugg på en kämpen som het Gideon:
liugget tog mi.dt fvammantill på hjelaien

och tvärt öfver ansigtet; föll hau så död
till jorden* Af detta dryga hugg vordo

hedningarne föxfärade och tyckte sig redan

fått dödsdomen, ty h^n dräper så n»äcaa

män, att de kujina sägas vara otaliga. Detta

gör Romaniis. uppmärl^sam, hv^^d skad4

lian lidqr på sitt manskap, han vänder sig

derfore mot Remund oqh lägger sitt spjut

åt honom; men stöten tog uti främre sadel-

hågan^ så- att den klyfdes; m.en spjutet träf-

fade uti hrynjan nedaa bröstbenet och tog

"Ut genom ryggen? Nu har Remund fått

fiitt banesår, men är do(^k ännu så rask, att

han hugger till Konungssopenj h"gget koni

i foten ofyan ankeln och aftog foten jem-

te bryn/e strumpan., »å att blot.t litet lådde

vid; oqh föll Remund då dö3. Men Ro-

nianus Konungason vQr nu hfixnied inga-

lunda förnöjd, utaa dräper hvad honoi!?

Förekom/ Detta ser Jarlman, men har lik>-

yäl nog att görÄ, ty han var midt ibland

liedningavna^ han reder dem doclc ifrårj sig

med blodiga händer, får sig ett stort spjrij

skjuter åt KonuDgaspnen. Han jaga^^?
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Aet genom Konungasonens lår, sa spjutelé

splittrades i flere delar och, genomborrade,

hästen. I detsamma hugger Romanus. tijl

Jarlman; svärdet träffade brynjan och bort-

t.ag, bröstvårtan. Nu ser Jarlman, att ej ät

mycfeen föi^hoppning om lifvet och vill nu
hämna hugger till Romantik i hjelmen.

och aftog honom näsbpxg^n; nien svärdet

gled ned mellan, brynjan och sfe.ölden. och,

tiOg af b.onoul båda händerna, i armbåge

veokeiip samt stadnade i 8adelbågan3 och;

Romanus föll framfitiipa,

Grekei;na upphäfva, nu. seger rop: hed-.

»iJngarne togo, då flykten tiil, sina sfeeppj

inen, KonUK?gen och. Jarloj^an förfölja de fly-

ende, att somliga, drunknade, men somligai

dråpo de å: lQnd,_ sä knappast en enda und^

koxti af hela, den stora hären: sedan: fara,

Kopungen ock Jarlman hem till borgeiti

och hafva stor seger att rosa och. härfång;

tiilikaj meii xxv detta slag kom ingen bemi

, osårad, och otaligt många hade stupa^S;

alla prisade J^rlman fcir hans tapperhet..

Fru IVikil^t företjog nu att läka sin fa-

4ei*s och Jarlpians sår samt många andr^i

^äns. Jarlman var snart läkt, men had©.-

C^Äio«:at hundrc^de man.. Hän hade Kobä*-
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Wgen och håna dotter till mälstämma
oj?h begär sitt orlof af detrio^ Konungen
svai^rar: vi hafva, ^tt tacka och löna dig

för så mycket, att det är billigt^ alt du sjelf

lår henne. Jarloian, sade: hvajsken för din

dotter eller ett stort rike vill jag heta en

Drotlsvikare5 iri^n osäkert, h-ixjxx det hada

gått, om )ag ej härvid varit med thy tyc-

kes, det vara bilHgtj att ord och, löften hållas

mot mig. Konungen försäkrade, sig ingen-

ting hafva, iereoiQt att säpSj»^ framt hans

dotter ville $å. Men hon, gaf sitt ;a-prd

deriill och sade, att hon var skyldig att lo*

^a, denna man bästa fiätt; slöts så. d^ras

stämma. Fru Rikilat skull^. följa honom'

hem till Frankland. Konungen låt.er nu väldigt

tilhusta^ deras, färd, och ?}är allt var fär-

d,igt, ville Jarlsnan ej längr^ bida; ledde dä

Konungen sin dotter till stranden^ och öE-

verlemnade henne i Jarlijj,ans händer och.

gaf henne njånga goda råd. Konungen

g^E Jarlman och hans män,lj,osteHga gripar:

gingo de sedan, om bord och skildes åt

??ied ömhet och. saknad, samt seglade med
god vind dit leden låg. Xikom nU; äter

hem till Frankland, och. låtom oss se hvac!^

Viffl^t, sedan Jarlman farit bort..



i,a Kapi t l s t,
11

Härhud till Konuns: Herman»

Jet är föTwzHtf att en dag, nar Konuögj.

Ilerman satt i sin bpr£;sal med sitt holFolI^

och der var mycken gamman, uppläts borg-

salsdörren och inträdde 12. n3än i kostelig

' rustning: desse trädde framför Konungen,

rXeras förman tog till orda och söde: vi äro,

^en tvonungs £ändeq;iän, som liiet tycker

ptn dia bilkomst; men vi hafva sport^

att du har en skön syster, Kvars loford är.

öfver andra möars, och vill han, att J sän-

8en honoiiii henne strax^ pm J vill^ea.

vänta eder pl^genhet och skymf af honom»

Konungen?, sag uppä honom småleende,

och sade: hvad är ditt namn? du raske

man! -heller hvad heter den Konung, sor^,

gör i^ig slika aqbud? Han sade: min herre..

Jieter Ermaous, son af Mun dian, Koni?

mjg i kalla Svithio4; der finnes mera,

guld än stenj der ärp män, starke som

björnar, grymtna som lejon och snabba sota

Jagthiindar: mitt namn är Land res. Gif

oss nu godt svar, ty intet ändras af hva^f
H

jsg sö^ti Konung Herman sade: om, dif;
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UräfFar Kontitig Ermanus, sä sag honom^

%tt jag har ej ernat förödmjuka tnig för

^ågon nödigtj men om han hemiöker oss»

så skola vi afbida honom; och kommer
han bort härifrån, så månde han säga, att

^an aldrig kommit på våVre ställe och det

xnera obehöfligt. Ännät fnånden 1 få att

tänka på, säger Landres, än att slingra er,

»är J fån se var hojp. Bå gick iLandres

tort och helsade ej Konungen.

Konungen sade till sina män: såmläg-

gen nu god rad! Men de sade sig villja

hans råd följa. Konungen sade: aldrig

skola vi taga flykten; heldre skola vi

gå ut ur borgen och slåss med hvad folk

som vi kunna samla; men, om det ej Iyc«

Isas, må vi fly till borgen, tillåsa den,

så alt den skyddar oss någon stund, och
tnände mycket folk komma, om vi upp-

bjuda landsfolket, och skola vi aldrig förr

^ppgifva borgen, än vi ej gitta den att

^ärja. Vordo nu bud strax utsände i grann»

skåpet: kom nu hvar man, som sköld för-

mådde skydda, och rastade en hyar sijd

i



13 Kapitiet.

Konung Hermans och Rrmanui* slag»

Oamma qväll kopi Rodgeir Jarl till bo?'*

gen med loö shan och visste fcj det minstä

om denna ofred. Konungen fägnade hoil-

Otti och sadej huru kommet var. Rödgeit

löfi^ade att lemna honom biträde, ty haii

sade det vara sig en glädje att méd freji

falla iför sin Könungs gagn. Sedan gå dd

till bords och göra sig glädä, samt isofva i

ro öfveir natteh.

Men så stiart da^er värdt, gingo de vX

ur staden pä jBlättvallen och fylkade sitfc

manskap. De hade raskt folk, dock ej

mycket talrikt. Hedningårne bryta fratri

red ifrån stranden med mycket folk, och sä

snart de iråkas^ uppstod éh fäktning, öch

faller ibland hedningarna iwåhgen stölt dJi-

^e. Eritiahus Kottungasön rödjer modigt
-

omkring sig och följer tillika med Landres

sitt-märké: de dråf)o män pä båda sidöt

Otti sig, och tycktes Érmanus vara mera lil^

ttoll än menniskor. Rodgeir Jarl rideir

tijeltemodigt fram, han hade bakom
lång bergsrygg ställt lOO man. tit h^i^ö
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Märket), dem åe sVnlle "bSra högt öfv^er

bergsryggen pä något afstånd ifräö hvaran-

'dra, och skulle alla tJasa härslcri i lurar,

tiedningarne tro nu, att der månde vara

mycket lolki Könung Helrttian och Rod-
geir Jarl rida nu ganska manliga fram, sä

att hedtjingarne måste draga sig undan.

Konung Herman vänder sxgmol venstra si-

dan och hade på en liten stiind dräpJt mer
än loo man, Rodgeir Jarl vänder sig mot
Landres: då lade Landres silt spjut mot
hästbringan och upp igenom sadelbäganj

äer tog skölden vid, på hvilkeii det ej fä-

ste, och reste han då upp häsfcen, så han
stod på bakfutterna, men Rodgeir steg af^

Och kom standande neder. Han sköt sitt

spjut mot Landresj det tog i ögat -— ty

Ännars var ingenstädes något bart — gick

igenom nacken och vardt hans bane sår.

Rodgeir lopp strax på hans häst öch red
liäckt mot hedhingartiä.

Nu fly de flesta hedningårne till skep.

I^en, nät de se märken tåga upp bakom
bergsryggen; ty det såg ut för dem, som
*äer var mycket folk. Ermanus beder dem
för ingen del fly, utan göra allt sitt till

Motstånd; men mänga låtsade det ej höra^
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3^

Ermanus varäi nu ganska vreå och la3ö

till Roägeir—denne hade haft' nog att bestäl-

la, ty han hade nyss dräpit en kächpe —
stöten tog imellan skuldrorna ocli gicfe ut

genom bröstet, och föll han död till jorden.

Delta ser Konung Herman och vill hämnas

sin fosterfader5 de lägga xai mot hvaranrlra

med spjuten, sä att bagge.4 pfeöldar klyFde?.

Ermanus* svärd kom uti K-onung Hermans

lår och gjorde ett stort sär; men Herman

högg igen och tog hugget tvärt öfver an-

letet, samt kro^^^sade det, Dettö stora tiugg

förskräckte hedningarna, sä de flydde: men
Konungen och hans män förPölia de flyen-

de och dräpa deraf dem de uppnådde, sa

att blott ett enda «kepp undkom. Konun-

gen vände hem åter. med stor seger och

skiftade härfänget, men hade dock ej me-

ra igen, än loo man, sota voro stridfoi*^'

dock mycket särade^

I
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14 Kapitlet.

Hermans sor^»

]Nu var ej långt att bida," innan Jarlman
horn hem med fru Rikilat, och vardt Kon-
Ungen högeligen glad, samt fägnade dem
väl; säger hvar för annan, huru sig tilldra-

git, och tackade Konungen Jajlman för sin

fästemö. Hon tager nu till att läka Kon-
ungens och de mäns sår, som mest Voro
sårade} sågo män dä snart, att hon egde
bragder framför de flesta qvinnor.

Nu, som Konungen var helad efter sx-

sar, och vorden sä manför, att han
ittått^ iagligen hälla silt bröllopp, sä sän-
öer haii sina män vida omkring att uppkö.
Pa i förråd och bjuda dem, som han å-

6lundade dit.

Något derefter vardt Konungen olustig}

kommer då fru Rikilat till tals med Jarl-

^lan och sade: gode vän! Hvad månde vål.

alt Konungen är sä olustig? Jag önskar,
^'•t det ej hiåtte förorfiakas af mig, säger
^^^1 Jag män-de derom fråga honom, sä^
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ger Jarlnian. Derpå kommer Jarluian till

tals med Konungen och sade: sag mig,

herre ! hvad som vallar ert bekymmer? Kon-

ungen svarade honom: gode vän, Jaxlmanl

s?iger han, efter som du frågar derefter, sa

vill jag säga dig det: det förefaller mig>

att du mande hafva min Drottnings när-

maste förtroende framför mig; och fruktar

jag, att hon älskar dig mer än mig. Dä
svarar Jarlman: det kan jag säga eder, att

jag hade anbud att sjelf erhålla henne, då

jag var i Grekland, men jag ville då el

mer än nu heta Drottsvikare; jag månde

dock snart förekomma detta onda, och skall

jag snart vara borta och dig aldrig mera

till något ständakiiobetsprof. Skada är

mig det, säger Konungen, att mista eder

närvaro: sluta de sä sitt tal,

Jarlman bjuder nu sina män rusta fi?f

men han gär till fru Rikilat och bedet

henne om orlof att fara hem till sitt la>^^5

hon bad honom fara väl, men gät ej skil-

jas vid honom för harm skull. Han hel*

sade Konungen och red sedan bort med

alla sina män, uppehöll sig ej förr an höi*

kom hem i sitt rike och satte sig der i
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35 Kapitlet.
,

Kuflungorne och Rikilats försvinnande,

I3ernäst limaäe ru, att lill Konnng
Hermans hof kommo iQ män, de voro al-

la i svarta masker ( kuflnm ) och hade si-

da kappemössor ( hettur ). Pe trädde fram

för Konungen och helsade honom. Kou-

Xingen spörjer dem, hvad för män de voro.

r)e svarade sig heta K u fl u n g a r och

Voro komna ofvan fran Afrika samt sade

sig vara händiga arbeiare ( smidir ). De
förtäljde Konungen mänga tidningar. Han'

frågade dem, om de ville göra honom en

*^al, sådan som vore passande för honom
^^t deruti hälla sitt bröllopp. De svarade,

det berodde af hans villja. Dern lem-
^ades trålar till handtlangare. De voro

'^åde skickliga och snälla arbetare: Konun-
gen var efterläten mot dem och tyckte, att

gick väl. Fru Bikilac var beständigt

Olustig, sedan Jarlnian for bort, men lät

'^ock ingen ting förmärka.

Det lider nu sa, att salen var färdig
fote Juhl: utsätter nu Konungen tid till sitt

iöilopp och sänder sin fosterbroder sitt
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bud; men han vill ej Icomma. Konungen

"kallar nu till sig Kuflungarna, som hade

gjort salen färdig, tackar dem derföre och

bjuder dem begära betalning derföre; men

de bädo Konungen göra dem den nåden

att lata dem uppassa i salen, medan bröl*

• loppet stod. Detta lofvade Konungen dem*

Tolf hundrade män snco inne i salen, samt

bruden och hennes fruar.
m

Kuflungarne buro öl omkring till män-

nen sä flitigt, alt häraf, sä väl som af

fikänkesvennernas trolldom, hvarje man föll

i sömn och vaknade ej förr än solen sken

in igenom hvarje glugg i borgen, och dä

v6ro bruden och alla Kuflungarne borta*

golfvet sönderbrustet och gulgrönt vatten

uppkommet. Alla söka nu efter henn^f

men ingenstädes kunde hon finnas, ej e*^

gäng hundarne kunde få sporr af dera*

färdj detta tycktes vara ett stort undeff

och besynnerlig händelse, och gjordes st-

ökilliga gissningar öfver hvad som mande

blifvit af bruden. Somliga sade, att. ho»

mande hafva sjunkit der sona golfvet ^^r

sönder, och månde Kuflungarne varit fx*afl

en annan verld.
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, Af ^pssa händelser vardt Herman gan«

slca sorgfull, sä alt han gät ej vårda sitt

like, och gick han af harm till sin säng,

rjetta spörjer JarJman, rustar sjg och sina

^.än och rider till Er mansborg, samt

ankom dit tidigt en morgon, gick upp i

loftssalen, der Konungen var förut, och

Eade: väl sömnen J jemte den blida tär-

tian. Konungen igenkände hans mål och

Sade: gode vän! smäda mig icke; gif mig
heldre ett godt råd. Det mätte då väl ic-

le hafva tilldragit sig, säger Jarlman, att

du har mistat fru Rikilat, iitan att jag

Arog henne ifrån dig? Så är det nu, sä-

ger Konungen, och förlåt mig! Jarhiian sa-

'

bättre är att sörja en ännu ej timad

*liada; stat upp och läggom god råd om
kunnaj men aldrig uiånde Rikilat kom-

*^it bort, om jag hade varit har. De
Ringo sedan i borgsalen, och vardt Konun-
gen ganska snart moåatyrkt och lät' rå-

^« sig.
^ ,. .
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i6 Kapitlet-

Jarlman kommer till Konung RudenU

Litet derefter låter Jarlman utrusta sUt

fittjpp, och har der uppå ellofva män» och

sbuUe de passa deruppå, som voro skickli-

gast till sjöss, men 50 personer skuUe va-

ra matroser ( '^keppsgången^än ). Guld och

silfver felades icke, ej heller allt slags dyf*

barheter, hvarpå ingen visste räkning (mar*

katalet ). Han talade med Konung Her-

man: nu mande jag fara att söka Drott-

uingen, ehvad jag kan finna henne ell^^

ej; men derpå oiä du vara beredd, alt, n^r

som jag sänder efter dig:, du då må koJi^'

ma lill mig med så mycket folk, som j^S

föresäger, och gods, som jag vill haf^'^5

och förmodar jag, att mitt och hennes

beror derpä, att du kommer pä besaS^

stund. Derpå skiljas de ät, och Lngg^*^

Jarlman ut i hafvel, far sina färde, och

mär ingen ting förr an om hösten, dä

voro komne till det stora Serkl^rifl*

Der styrde en Konung, »om het Ruden'*

Han var sa gammal, alt ingen visste,

han hade kommit till Konungavärdigh^*-^^^'
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Hdti e£f!e en frilleson, som het Rocliantl
ty han var sjelf ogift.

Nu kallar Jarlman sina män tillsam-

man och talar till dem sålunda: gode män!
eä^er han, nu Heger mycket dera, att J

fullföljen mina räd. Nu skolen J ändra

nnitt namn och kalla mig Östvestan, och

hvad tidnitigar, som jcg berättar, skolen J

besanna med mig, och lata mig stå för

svaren ( eU^^r fjra ordet, svara ); men så

vida det blir upplyst af hvad land vi äro,

så blir det alias var baue. Detta bejaka

de alla.

Sedan gick Jarlman till borgen med 50

män; de trädde fram för Konungen och

halsade honom. Konungen ©mottog hans

qvädjo och sporde, hvad för én pian han

var. Han sade sig heta Östvestan, och

firjagföddi fjerran land från ederj jag har

^n broder, som heter Nordsnnnan, och

hafva vi tagit oss namn af vår förrättning

och sysselsFttningy ty vi hafva farit om-

kring hela verlden, och hiigtidligt titlof-

vat det, att ej tjena annan Konung, än den
oss tyckes hafva det största höfdingaskap

och ingen ting felas. Nu hafva vi sport

edert anseende, och hafva alla me4 en



mun sagt, att eåer Hke ej finnes; ty vill-

je vi dväljas här hos eder, till dess mm
hroder kommer. Konungen svarar : väl*

liotnmen skall du vara här hos mig, ellet

huru mänga män har du? Fyratio, säger

O-^tvestan, och ett skepp. Konungen kat- .

]ar på sina min och skipar dem att sätta

hans skopp pa torra landet och taga val

vara på tacklingen. Han skipade dem ent

stenbyggning, deruti de skulle ligga och

förvara sitt gods; komma de nu i allt tiU

leds och laga väl om sig i borgen.

Dagen efter .trädde " Östvestan framför

' Konungen, htlsade honom med vördnaci

och tackade honom för god vidtägt; och

ville jag gerna, säger han, att J villjeO

komma i var borg i dag och bese de sa-

ker vi föra med oss. Konungen samtyc-

ker dertillj och låter Östvestan tillreda

sitt bord på passande sätt; och som Kon-

ungen ankommer, begynnas det brista gästa-

bud. Östvestan gick ut och 9 svenner weå

honom, och kom fiter inbärandes med säckar,

fulla med guld och ädia stenar. Ostvestan

gick till den som satt vid salsdörren samt

gaf honom ett godt svärd och en guldring, en

annan gaf han hjelm och brynja, och gif"

I



ver han en hvar något, och ingen man
iick ntinre af honom än till tre pund guids

värde. Men när de na skiljas åt, bjuder

Konungen honom hem med sig till natt-

vard jemte alla sina n:iän, och var der stor

fägnad; Konungen gifver honom och hans

män värdiga gäfvor. Sista gästalnidsdagén

stod Östvestan upp och begärde af Konun-
gen orlof att framföra sitt ärende; och ä-

skade Konungen ljud.

>

17 Kapitlet^

Ostvestan Jår hurcty livart Fru Rikilat tagit vclgen*

Ostvestan tog sä till' orda: tacka vill ja

vi Konungen för all den ära han gör oss,

och det niä jag förklara, att aldrig har

jag funnit någon dylik höfding, som den,

till hvilken jag nu kommit, och alldenstund

det likar mig väl att vara här^ så ville jag,

att ingen finge någon förargelse af mig;

ty vill jag tillstå en last hos mig: jag är-

»iäinligen den nyfiknaste man, så alt jag står

^Pp om nätterna att lyssna till hvad män
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' tala, men jag häller intfit lönligt. ICon-

ungen sade: dylikt händer mången, utan

att han 8?ger till förut, och mån(3e få va-

ra dina likarj ty dén är e; vållande,
som förut varnar. Shuas sä gästabu-

det; är så Östve<itan hos Konungen väl

bemött, och älskade alla honom innerJigen»

Lider nu så vintern fram ät JuhL

Första Jahlc qvällen var ett herrligt ga-

stabiid: Ostvestan var denna natt å färde,

8om han var van. Han gick und^^r ett

loft och hör^ att der inne suta män och

glamma, och talas Ridda-rne vid. En af dem
sade: gudt mande här hlifva nästa Juhl»

Hvairföre då mer än nu? säger en annan»^

Ty Konungen håller då sitt bröllopp, säger

den förre. Hvilken är den qvinna, soni

han ernår taga sig ? säger den andre* Rid-

dåren, som förut hade tegat, sade: talen ej

sä mycket, kanske Östvestan är i grann-

skapet och hör hvad taladt är. Det mån-

de ej hända, säger denne, ty jag såg Ostve-

stan gå till sängs för en liten stund sedanj

derföre mänden J ?äga mig något derom.

Har du ej hoit,säger en, att Konungen

gande Kuflungar efter fru Rikilat den fag*

ru? Och, när hon kom hem, vardt Konungen
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ganska glad öfver henne och viHe fey&sa

henne. Hon sade, att hon ville tillåta hon-

om det, om han för hennes ögon lät

dräpa alla Kuflungarnaj och det gjorde

han. Hvar är denna mö gömd? säga de. Hon
är gömd hos Thor borg den Digra, som
hor i fjellet Baldak, säger han, hvilkec

ligger nordligast i Serkland. Henne tjena

många troll. Underligt synes mig det, sä-

ger den förre, att Konungen lät dräpa

Kuflungarna, sä mycket dråpligt som de

inrättat iör honom. Ty han tycktes haf-

va nog af dylika, säger den andre; men
hon tycktes veta, att de mande upptäcka,

om någon från hennes land komme henne

till hjelp.

Östvestan upplyfter händerna, skrattar

högl]uddt och gär sin väg; men de vordo

mycket rädda. Nu är för mycket sagdr,

sade den, som tegat hade.^ Den andre sa-

de: Östvestan är nog så hederlig karl, att

han månde ej säga, hvilka vi äro^ och vi

skola ej heller säga det. Begåfvo de sig

nu till sängs,' och led så den natten.
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18 Kapitjlet.

Jarlman får sc Fru Eildlatt
K

t

IVtorgonen derpä var Ö.-?tvestan tidigt up-

pe och qvad Konungen lill mälstamma
och snåe till hongm: nu har jag sport ny-

heter i natt, att J egen fästemö, och mån-
de Rikilat den fagra vara hitkommen, hvil-

ken de söka i norra delen af verlden; och

är hennes fästeuian död af harm. Hven?,

säger Konungen, har sagt dig det? Ej kän-

de jag dessa män, sade Östvestanj dock hör-

de jag, hvfid de sade; de visste icke, hvar

jag var. Dervid har jag laggt stort viie^

sade Konungen; om någon nämnde detta»

»kulle han böta derföre ej minre än med

lifvet; men nu beder jag dig, att du ordar

litet om detfa. Det må jag gerna göra»

säger Ostvestan, ty nu har jag laggt min

nyfikenhet för eder i dagen: slutas nu der-

med talet för denna gången.

Något derefter talar Östvestan sa med

Konungen: jagar nyfiken att få se eder fäst*

mö, och ville jag våga mycket derpå. Kon-

ungen svarar: det får du ej utan mycken

ltb>staad, ty Thorborg kommer ej ur sitt
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rike för mJnre än en half läst ( tunna ?)

guld. Östvestan sade, att så skulle vara.

Konungen for na boit några dagar;

men, ifiärlian kommer hem, går Ostvestau

honom till mötes och hela hofvet, och e-

mottogo de honom med fägnad. M^n åtton-

de dag Juhl bjöd Konungen alla sina män
göra sig glada, och för^hafya till gammans,

hvad hvar och en behagade; men vi, Ost-

vestan! månde fara bort, och får ingen bry sig

om oss. Det lofva dej gingo sa dessa ^ tu

bort, och ingen visste, hvart de foro.

De gingo i en liten dal, och voro der

släta marker: de slogo der upp sitt silkes-

tält öfver en håla; gick då Konungen , dit

och ristade en rand omkring tältet. Sedan

blåste Konungen i en liten silfverpipa; dä

öppnades alla de hålor, som der nära voro,

8ä ock vidt annorstädes omkring: derut-

^^r komm o A 1 f e r och D v e r g a r samt

3ndra onda varelser. Dessa fara alla fram

^ fältet, der Konungen ach Ostvestan äro,

och hvart folkslag i sin ordning ( inom
m

^in rand ). Sedan gick Konungen ut och
blåste i sin pipa; dä öppnades alla berg-

^krefvor och klippor: kommo der ut Berg-
^esar och Trolikonor samt mänga fula
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Th u s s a r; 3essa Icomma alla äir, som Kon-

ungen och Öistv^stan voro. Ännu tredjö

gängen blåste Konungen i sin pipa, dä öpp-

nas fjellet Baldak, och kom der ut en sådan

mängd Troll och llllyde, att dessa voro

jemnlaliga med dem, som förut än kom-

irit före dem. Med" dem följde en sä stor
•

och förfärlig gumma, att Ostvestan aldrig

sett maken; ty hennes höjd var vida stör-

re än fjellets. Hon hade ett guldfä^te ont

armen, hvarvid en glas-sal var fäctad;denne

lullade med henne ned ut åt fältet. Hoti

nalkas snart dalen, och leder Thorborg

glassalen upp å randen. Konungen träder

ut och helsar sin franka ; hon leder glas-

salen in i tältet. Nu får Jarlman och Ri-

kilat se' hvarandra, och allt det andra fäg-

nar rätt litet deras sinnen. Konungen sa-

de nu till Ostveslan: se nu, gode vän! m»«

fästemö — hvar såg du någon sådan förr?

IViin Herre! säger Östvestan; maken linneS

ej, och hon hör eder väl. Konungen tala^

»u till fru Rikilat: min käresta! säger ba^»

hvad tycker du om denna man, som sl^r

här jemte mig? Hon sade småleende: öiii^

älskelige! slika önskade jag eder flera> soö*

f

T
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han ar. Nu gläder sig Konungen, itt hans
fru är fiå biid.

lÖ Kapitlet.

Trollens lek,

Thorborg satte sig ned pä en »tol ,

och
bjuder till skämtan. Slända nu upp Alfer
och allt småfolk, och förehade allehanda
lekar, hvar efter sin sedvänja och natur,
och tycktes dem detta en stor gamman.
Litet derefter bedja de Thorborg att roa
dem (skémta;, men hon sade sig länge
Sedan aflaggt att dansa, sade sig dock
^] villja spara sin stämma, bjuder likväl
f»rst dem aflJäda sig och brottas som der-
*»ll voro före; mänga låto sig väl härtill
^ara tröga, eu hvar måste dock skicka sig
^otn hon ville. De fall, som dervid sked-
de, voro sä starka, att jorden skalf dervid:

Ryckte Konungen och Ö.tvestan, som fjället
^^rvid månde rasa öfver dem. Men när

ropar Thorborg och
J^der dem uppstå, som förut hade sutit,

^^h lona så dem, som förut roat laget; vardt

t



5a upptaget till dans. Konungen sade åå

till Öf tvestan: nu vill jag, att vi fara hem»
ty fullväl hafva vi nu varit här. Östve-

stan sade, att ännu hade ej de bäste män-
nen qvädit. Litet förmodar jag, det kan

gagna, sacle Konungen. Da uppstod ett

stort sorl, bad Konungen då att fara hem.

Östvestan sade, ej ännu är tid att fara hem.

Nu taga qvinnorna till att qväda, och tyc-

k^er Östvestan detta litet roa sig, men bidar

dock till dess det upphörde. Sedan tager

Thorborg till alt qväda gällt och snällt, sä

dvergamål ( genljud ) qvad dervid, och
qvad detta på deras visa:

Bruse egde bygd i hällen,

ofta var han sent ä fjellen,

sent ä fjellen.

Konungen bjöd då att fara hem^ men

Ö^tvestan sade sig villja afbida lelicens slut}

slöt då den artiga Thorborg upp att qväda,

och bugade alla för henne. Dernäst upp-

togs till ringbrotj då stod Konungeö

upp och sade, att han ej ville vara def

längre: Östvestan stod då upp och följ^^

med Konungen, och tyckte det vara myc-

ket att skiljas från en så god gamma»**

4
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De hora balcom sio; dan och dan1can3e och

starkt ljud; och skalf jorden, som om maa
lekt på tiljor: de behöfde ätt stödja sig

vid fipjutskaften. De uppehöllo sig in-

genstädes, förrän de kommo till borgen,

och icke visste de, hvad slut bJef pä leken.

so K A r I T Ii E T.
h

Vstvettan friar till Thörhorg»

N^ägot efter det de voro hemkomne, vardt

Ootvestan ganska tystlåten; deröfver förun-

ärade sig alla, och led det så någon tid'

i'au3at. En gang kallar Konungen Ostve-

fitan för sig och sade: raske man! hvad val"

lar din sorg eller ditt bekymmer? eller

förorsakas det af oss? På iptet sätt kan

^^t tillräknas eder eller edra män, säger

'Ostvestan5 ^^^^ eder månde det bero, om
]ag någonsin Får min glädje ater eller ej,

och gifven mig . orlof att saga eder det.

Konungen samtycker härtill. Då säger

I

4
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Ostveslan: se3an )3g säg e3er frånta ThöT"

borg och eder driflighet, har Jag ingen rö

haft hvarfeen natt eller dag: henne ensaift

bland alla qvinnor har jag så sett, att det gä?

öug mest till sinnes^ och om J Villjen un-

na mig att gifta mig med henne, så mån-

de jag dervid aldrig Förändras, l^yst det*

med, Östvestan! och tala e) mel' derotii) sä»

ger Konungen, ty det är ingen menni?feaä

skickelse att bygga och bo mvå hennC»

Detmånde jag ändock våga, om jäg får loF>

säger Öslvestan, och öm det ej vore eäet

emot, så beder jag eder för vår vanskap

skull att härom samråda med henne å mi-

liä vägnai'. Konungen teg någon stund och

sade sedans mycket är det att veta, Östvis-

- stan! att du vill sjelf halsstarrigt rUi;a till

ditt förderf; men om det äil kostar en del

af mitt rike, så månde jag försöka, hvai

jag kan, att ditt mål antages, huru det mig

ätt går. Det önskar jag mycket, sade östve»

staöj filtlta de s.å sitt taK

Något derefter sade Konungen till

Östv-estan: nu skall du laga vara på borgen»

Jttedan jag är borta3 men det varar ej mirt-

än tre veckor. Östvestan sade sig det

gerna villja> och gör sig ganska glad} ttie^

1
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iConungen far bort. Lider nu så tMen, att

ingen vet hvad af honom varder; men på

tesagd tid kommer han äter^ då gär Öst*

Vestan honom till tnötes och hela hofvet,

och Tagna honom väl. Sedan kommer Kon-
\ingen och Ostveslan xill tals, och frågar

'Östveslan Konungen, huru hans sak hade

aflupit. Konungen sade: sedan vi skildes

-åt, har jag ofta stått på knä och ödmjuke-

3igen föredragit ditt åliggande för min fran-

ka, och har det gått trögt; det ä^: dock

liu så vida Icommet, att vi hafva fått hen-

nes jaord, och har jag gifvit eder det

största hertigdöme i mitt rike, utom hvad

hon har tillförne, och skall bagges våra»

1:)röllopp hållas pä en gång. Östvestan ta^i-

"kar honom med många fagra ord, och till-

lagas der det herrligaste gästabud; Östve-

stan var då glad och gifver alla go-
'^ia gafvor. Led nu så vintern framåt, att

Vinternätterna begynte att inbi*yta; då sa-

de Östvestan till Konungen, att han ville

sända efter sin broder Nordsunnan. Konun-
gen bad honom så göra.

I



öl Kapitlet,

OstveHaii sänder efter sin hroder Nordsunnan,

Ostvestan utrustar tiu sitt skepp och sina

50 män med bref och budskap till sin fo-

sterbroder, att han skulle konnna fram vid

vinternätterna. De fara och framföra sitt

ärende, råkade Konungen iVerniksborg
och förde honom sin fosterbroders bref-

Dessa voro sa uppsatte, att de berättade hela

, förhållandet vid hans färd. Vardt nu Kon-

ung Herman härofver ganska glad och lät

strax laga till sin färd med mycken kost-

n^åy han lagade allt såsom Jarlman hade för*

ut sagt, både med manskap och annat3 segl^

äesä,då de lingo vind, och uppehöllo sig ej,

förr än de kommo ut i Serkland, och vat

då en vecka till vinternätterna.
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22 Kapitlet.

BrsUopps - tillrustnvigarne,

O ftvestan gar nu sin fosterbroder till mö*
tes och fägnar honom väl och säger, huru

vida kommet var. Sedan träda de framför

Konungen och helsa honom med vördnad;

säger dä Ostvestan Konungen, att hans bro-

der Nord?unnan är ditkommen. Konungen
fagnar honom väl och beder honom vara

välkommen, sätter honom jemte sig och

tyckte r.a uti allt mera om honom än Ost-

vestan. Han anställde gästabud och gaf

guld och silfver, väl dubbelt emot bvad

hans fosterbroder förut hade gifvit, och af

detta vardt han, sa väl som de båda två,

vänsälle hos alla männen.

Lider nu så vintern fram till Juhlj dä

vardt stor tillrustning i borgen, salen tjälU

dad
( öfverhängd med tapeter ) och musik

l>eräknad för hvarje torn. Första Juhleqväl»

^^n, skipar Konungen höfdingarne till sälea

^ch likaledes en hvar, som hade något att

förrätta och skulle tjena. Nordsunnan skul-
le tjena sjelfva Konungen, men Ko dian,
Konungens son, skulle tjena Östvestan, men
fosterbrödernas män skulle skänka uti och
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hafva lianå om Icällrarneo. Der hade- ock

att fötvalta Konungens shgttkammareo. Se-

dan satte männen, sig till dryckesmål,, o.cK

iskänktes allehanda vitit.

23 K A. P I T L.E.Ti.

Konung Rudenti och Ostvestans hrollojjp^.

Om qvällen Öppnas salsdörrarne och inträd*

de allehanda lekare ( spelman ); dernäs*^

inträdde en gumma, så stor» att ingen tyck-^

te sig sett tnaken^ ty ingen man i slottet

var så storvuxen» att han ej kunde ga rak

under hennes skref» Hon hade en stoC'

hufvuddukf som höljide hennes anletejdeor

ne räckte ned på hennes knä — detta

Östvestans brudämne- Hon hade en sto^

guldring å handen; dervid var ett guldfästeji,

och härvid var en glassal fästad: äevn&

rullade pä hjul in i salen efter henne-

Men när hon gick in igenom salsdörrafJ^^*

stötte hon sig emot dörren, så att stoi^

brak vardt deruti^ blotade hon då,och

I 1
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Qen ej vä;l tiifvas, som gjort en så liten

^örr, att en väl vuxen danneqvinna ej kun-

de gä derigenom, .Hon öppoade da glas-

salen, och vardt Fru Rikilat derutur ledd

och salt ä bänkfl och liöfvisKa jungfrur der-

oa^kring. JS[ä'st henne satt ThoTborg^ med
$itt sällskap, och tycktes männen mycken

^ki^nad vai-a mellan dessa bägge (brud-

?imnen ). Ostvestan visade sig mycket gl^d^

likasom han egde något godt att vänta,

J^ed så detta gästabud väl fram med myc-

ken prakt, tili dess aU bruflarne skulle sring-

föras; dä gini^o starka drycker raskt osu-

Icringj då gi^^go -sköns JLi^kare ut med sina

triusikalieka instrum(j;r'ter5 ^ä det skållade i

tivarje torn öfver hela borgen-

Nu har Nordsunnan alla sina män
$kipade i verksamhet; nu har han mycket

att syssla. Tjugu, af sin^ män låter haa

hala ut skeppen och vända stammarne från

landet samt laga sä till, ^tt man i hast kun»

de taga till dem^ Tjugu har han hemma
i borgen att öppna Konungens skattkammare

och bära ut guldj men andra tjugu togo.

emot det och huro det till stranden och

lastade det pä skeppenj men det fjärde

^å^g^t gick vid stranden och skadade, alla

/
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i

]aT)3smännens s"kepp,feå att intet var bruk*
bart*

Nu vardt Tborbarg utledd i den star-
,

iaste loftsal, som i staden ( borgen ) fanns,

äerpå afklädä och lagil i en präktig säng.

Nu vardt o«ck Fru Rikilat förd till sin sof-

Icammöre. Derpå komma Kominj^en och

Nordsunnan, och sätter Konungen sig

på sängstocken; Nordsunnan afkläder hon-

om, och då gick allt folket bort. Nordsun-

uan tager en skål med godt vin och skän-

ker uti för Konungen. Men der hängde elE

svärd öfver hans säng: det var ett så kost-

bart vapen (godr gripr), att intet fanns bät-

tre, och detta ensamt bet på Konung Ru-
-

flent. Med detta svärd högg han å Kon.

ungens hals, så hufvudet föU af, förde sedan

fcroppen ur sängen och tog den silkes-

Mädda Fru Rikilat och gick snabbt ut med
lienne; men derutanföre voro £2o af hans

män: dem lemnar han frun i händer och

bad dem med henne skynda till skeppen;

han tog en annan väg i borgen, dit han vän-

tade sin fosterbroder.

Nu är det att förtälja, att Östvestan

kommer till sin säng, och är hans brud der

förut. Han aatlo sig å sängstocken, och

f

t



clet har han sagt, atl han måste nedslå ögo-

nen och öfverväga, oai han skulle lägga sig

eller ej. Men hans fosterbroder hade laggl

hans svärd vid sängstocken. Rodiant dra-

ger af honom kläderna, gar så bort och

sätter ett stort las för dörren, så att han

ej måtte uppbryta den. Nu vänder Östve-

stan sig till sin brud och stöter svärdet

framman uti hennes bröst så kraftigt, att

det stadnade i ryggen. Han ernår då kasta

sig framstupa ur sängen; men hon griper

efter honom och fick tag om hans fötter,

der de voro som mjukast, och gi-enjar hon
dä med ett förfärligt läte, sa att alla trod-

de' det djefvulen månde vara lös. Rodiant

vänder tillbaka och låsar upp dörren, eljest

hade denna aldrig kunnat upplåsas. Nu,

6om denne ser in i dörren, kommer Nord-

sunnan till och lägger svärdet på hans hals,

fiä hufvudet föll, gick sedan in och ser, hu-

rudan belägenheten var, att Thorborg hål-

ler om hans fosterbröders ben, och han hål-

ler om fästet på svärdet, som stod igenom
henne. Nu inser Herman, hvad han har
ött göra; hugger sä af Thorborg bada hän*
derna i armlederna, fattar sedan uti sin

fosterbroder och lägger honom på ryggen
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pa sig, springer upp och tieå for mm^etho,

ier han var som högst, och tyckte ^nännen^

som detta månde varit 3 famiiar iippiJyaxi^

Nli väuder han. till sina skepp, och ära d«l

alldeles segelfärdig^. Han gä^ om bord och

hissar segel; men Jarlman Hgger i afdåningj,^

och drog man all omsorg om att vederqvicr

la honom; så fasi; hade hruden Thorborg

laggt sinsi händer vi4 haj^s bei?, att man
måste skära, bort dem, innai>> de lossnade;

men huUét hade gått fran benens och var

han vidare xiivexh och bläs: nu börjar hau

att qvickna vid. och Fru Rikilat att glädjas,,

och är nu, alla.s deras möda lättad., l,åtom.

dem nu segla», som ^em. bäst gitter, meu
förtäljom hvad sona timar i borgen^

Nu är det; ^itt förtälja^ att det förfärliga

skri afstadnar^ som man fick hörf«^ af Thof-

hoTg.^ Män Uipa då till loftsalen alt fa veta,,

hvad der var a färde; funno, de i loftsalen

Konungen död. och bruden bortaj. och ä

den loftsaK som Thorborg var^ funno

IVodian Kon^ingens son, död och biiidcii

likaledes, men brudgummen b.oi^ta; icke fi^iö*

130 de Nordsunnan. eller^ Östvestan^ ej hellei"

någon frän deras verldsdeh: de tycktes

liuna, till hvad bragd de månde hafva. b^^*



|;.ommit». De löpa nu till skeppen bevap-

2öade och se hvar de segla. De sfeulle mi
XO'- ut- efter dem; men så snart de halat uc

^fcep^peHj, fylldes de undei: deai med vatten,

de rodde då i land återj njeri. fl.era drunk^

^j.a.de.,^ Skildes> de så, åt^

24. K A B I X L E T».

Wostei^Vroda-na. Jarlmdns och Hermans, hroJloppt- och

Nu seglade fosterbröderna och uppéhöllö sig

ej, förr än de kommo hem i Franfeland, och

fägna sig alla öfver deras hemkomst.. Kon-

ung Herman lät laga till sitt bröllopp: der

felades ej förråd, som tarfvadeSo. Men vid

gästabudets början, och då allt folket var

.
fiamladt, äskade Konung Herman lju.d och
ting; och pä detta ting stod han. upp, höj-

de sin föst och förtälide,^ huru troligen JarL
man hade tjenat och följt honom, och huru
han äfventyrat sitt lif för sin Konung,, samt
J^v-ad han gjort till återfåendet af sin Kon-
ungs fästemö; ty lyste han ut för alla män,

au han ville gifva honom sin systei: ock
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med henne hälften af sitt rite samt slik

namnhot (Titel )^ som han sielf ville hafva.

Jarlaian tackade honom med många fagra

ord, och Legyntes dä det dråpligaste gästa-

bucl, och vordo dessa hjon sammanvigde a£

de vördnadsvärdaste Prestmän. Men det

guld, som dervid offrades, kunde ej täljas i

niarktal. Sedan träda de tjll dryckesborcl,

och vordo mannen glada och lustiga; men
sä mycken vara hade mannen på sig, att de

©j vordo öfverlastade. Stod nu gäfitabuäet

en hel månad; och vid dess slut gaf Kon-

ung Herman Jarlman H8rtie;nämn och visade

honom all den höfjaktning, han kunde. T-.i-

der nu sa detta gästabud; och vordo alla

gästerna u.tstyrde med herrliga gåfvor. —

-

Alla prisade fosterbröderna och sade, att in-

gen månde sä manljgen visat sig i sa svå-

ra rön, som Jarlman. Derpa for Jarlman

till Tho risborg öch satte sig vid sitt ri-

ke, och öktes kärleken mellan honom och

Herborg. Deras barn voro en son, sotn

»

het Rodgeir, och ivänne döttrar, som ej

äro nämnde.
,

Men, när Jarlman hade lefvat i lovin-

trar tillsammans med sin fru, gjorde han

ett herrligt gästabud, och bjöd dit sin fo*



sterbroder o€h hans Fru Rikilatj men mot

slutet af detta gästabud, gaf han sin före-

sats tillkänna att gå uti helgan sten (kloster)\

och säges hafva utlofrat det, då han var i

som största faran i Serbland, och att hans
dotter skulle insattas i kloster, om så vore
Konung Hermans s^rillia. KonunH^n sam-
tycker härtill. Sin son lemnar Jarlman åt

sin fosterbroder och beder insRtta honom
i riket efter sig. Härvid vordo alla männen
bedröfvade. Men Jarlman sade sig vara sä

gammal, att han billigt borde tjena Gud;

och föll det mis: i sinnet, då Jag aflades

imed Thorbors den digra, säger han, ty se-

dan har jair aldrig varit den samma, hvar-

ten i styrka, eller mod, eller besinniri<!:.

Det kom nu ttt blifva, som Jarlman ville,

ehuru det kostade mycket på mannen att

skiljas vid honom.

Fosterbröderna åtskildes nu med god

vänskap: Konungen for hem och hnn« fo-

sterson med honom, men Jarlman fulUöIjer

sin föresats, som förr är förmäldt; och tyck-

te männen honom hafva varit en hederlig

man.

Konung Herman styrde sitt rike bade

länge Qoh väl. Han egde tvänne söner med
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sin Drottning: åen "ene het Wilhelft?!^

och den andre tligard, och säga män, att

denne lligard har Varit den Konr ads fa-

der, som reste lill Ormaland, och är det

troligt, att Fru l\ikilat lemnät en dugtig

ättling efter sjg. Men när de voro gamla

vordne, skiftade Konung Herman riket mel-

lan sina söner; och foro de ut till Jarsalä

länd och slutade der sina dagav tneå en sa"

Hg ändalyktj men vi Tj afva ej noga försport

om deras lefnads ^lut; och. slutas här åeti"

^a Sagä.
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mans S a g a.
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•Sid. Q, Myhla^ård.

^ligarcls,-Mntl'igärc!r, 3. "M. 'stötä 'staäen, Va'e

VSra gamla förfäders' benämning på Constantinopel»

Det var en tid. då inånga Nordbo-liämpar, äfvea

?rSn Island, företogo fatder till Myklagårä,

der antogo kl-igstjensC hos Kejsaren 'och l«allade«

Väringar, Gris Se^mtindsson tjente det

^ed beder och berÖm f). Kol sk egg for ut i

MyklagSrd och gick der i tJensU å mal^, och

iBpordes det sedan, ult hat) hade der gift sig och

Var hbfdinge Öfvet Värlngatne ff). Vi hafva el

liort förmälas, säger Laxdeela Sagan, "att någon Is-

ländsk man har förr gått i tjenst hos Gatdti KtJtn*-

i) 01. Tr. S. It: l^iaU
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i^Tip:, an Bolie BolUaon, ehuru IIRväl de of-

vannämnde voro der omI<ring år looo, ungefär 20

Sr före honom f). Dä Nordmanna lösen varit un-

gefär den samnia, hvarest de J«ommo i frehimande

land, som Hitd£ela f<änipen Biörn gaf Wladimir;

derföre for jag ur mitt land, att lag ville vinna

frejdj blefvo dessa modiga, i vapenskiften rönte

Itänipar, gerna \ antagna ibland den bjelteflock i

Myhlagard, som utom annac äfven egde att genom
härtåg freda landet för härnad ff). Sagor och' an-

dra urkunder bevisa tillräckligt, att mängen Norr-

man fann det ock önskllot att göra en sSdan färd,

hvariacoöm han var försäkrad att vinna biide gods

och ära, och intyga vSra Runstenar, att Svenskar äf-

venledes rest tiil Grekland och deltagit i Greker-

nas fejder såsom Väringar fff), och stadgas' äfven

i Lagar, huru förhållas skulle med dens arf, som

i Grekland sitter, i de llomantiska Sagorna teck-

nas oas färderna till Myklagård såsom serdeles

prunkande. Man jemfore beskrifningen af Jarl-

mans resa i följande FenUe Kapitlet af vSr Saga

med hvad som berättas om Konrad i dess Saga.

Denne sade sig ej vlllja resa utan till den, som

xlkast vore i hela verlden, och det ar sjelfva Stol-

Konungen, och skola vi segla till Myklagård.

Konrad» och Rodberts fétd var ganska ly-

t) Joh. Erici. de Peregr. s. 80, följ. ft) Thorst.

Dromund. S. Gretl. S. c. 92 — 94. s. 157, i58«

ttt^ Act. Litt, Sv. 1723 s. 402, följ. jemf. Nord. Torn-

lemu. IIL

1
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feande: hai^e segel af silke och tågverk, itreingi^

"af snoddt siifver. Hufvudena på deras (drak-)

skepp voro fyrgyllda^ likasom (drak-) halsarne of-

"vantill, suiraV, Alla läkeppen hade galliouer, nia-

lade hia, töda, bruna, gula och röda samt med alla

'slogfl fävgör, och var denna deras färd stora höf-

'diiigar alldeles höfvelig. *)

Sid. ö Rikilal - - -god lahannna - ^

Läliarekonsten var ej serdeles odlad hos våra

förfäder under bedendomen. Man kan oin dess

'tillsiatid säga hvad Me ib om sade om Asiens äld-

"sta folkslag: då var det ej medicinen, «.0m uppgaf

läkemedel eller belade, utan hvad som syntes haf»

va visat en läkande verkan, Vardt mediclnj Tunc

'nön sanalat inedicina, sed qvidqmd videbatur sanasse^

'ernt medicina^ Dä, enligt den på religionens satset ,

gYundade tanka, det onsifjS ärofullt och önskaos-

Värdt att finna döden i kri^, och dS döden på sl^K"

tältet öppnade fÖr den svärdfaljne kämpen Valhals

bevrliga boning, och det tvärtom ansiSgs skamligt

'att -do pa sjul\sängen; då uppfostran, UtigsofniugBC

'och härfader stärkte och härdade den af ingen vek-

iighet försvagade kroppen, — voro egentliga sjuk-

idomar sHnsyntä och erfarenheterna af deras beband»

Jing f5. DS dettill kommer^ att man trodde allt

glyras äf ett oundvikligt öde, dä man genom intet

medel kunde förlänga sin Hfslid ocb man tvärt-

öm kunde oskadd kasta sig i de ogonskenligastft

•) Konrads S. c. 4. Membran»

Jarlm. och Herm. j-
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faror, om ej flödens stund' vore kommen, finner

man lätt, att cura propkylaktica- och mahrohiotik^ el-

ler omsorgen att förvara sig mot åkommor och a^tn

förlänga lifvet ej kunde vara pStankt, och att lä-

karekonsten, therapeutiken, hvarken som vetenskap

eller konst, var »erdeles öflijT. De fl invärtes sjuk-

domar, söm vSra' förfäder' under hedendomen voro

underkastade, härrörde väl i synnerhet af förkyl*

ningar; men da man af sina föiiåldrar fått i arf en

stark kropp, som ännu mer stärktes genom lefnads-

sättet, hjelpte sig vanligen naturen sjelf, som den

nästan alUid gör, der den kan verka i sia fulla

kraft.
I

Men hvad man ei alldeles kunde umhära, var

nSgon thirurgisk sf^icklighet. Ett sä ständigt i

krig varande folk, beständigt utsatt för sSr och

krossningar, måste vinna någon färdighet i deras

behandling. Också förekomma sarfcrbindningar of.

ta i Sagorna — men äfven i denna lilla omstandig-

liet uttryckte sig Nordboens charn^ter, tydetkonst-

messiga och lämpeliga stod tillbaka för det hero-

iska och karlavulna bnde hos chirnrgeu och ] ati-

enCen, som fördrog den liafdaste behandling utan

ijvida. Exempel bärpa ^Ifva Sagorna tillräckligt.

Med g o d a läkare, godir laeknir, som ofta näm-

nas i gamla häfderna, menas val sådana, som här-

uti egde serdeles skicklighet och öfning. Ett

exempel af de gamles behandling m3 göra tillfyl-

lest. Konung Rolf Göthriks son frågar Tb o-

rer Jernsk öld: har du fått minga s§r? Det Jean

vÄl intet stort vara, svarade Tborer, dock fick jag

I
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en fiftrSma af ^itt svärd, så att jag sedermera va-

rit n2got mera stel än til!förne( jag tror dock, att

det ei tagit mycUfit~ djupt. Lat mig se, sade Kon-

lingen. Tborer öppnade dä pS kluderna. Då fick

Konungen se, att bela buken var upprlstad, och

Löli ef mera ihop an blotta inre Jifhinnan. Kon-
' ungen sade: du är mycket särad', 6% att du knappt

står till -att- läkas, rnen si vida inelfvorna ej ligga

ute, 8H mande jag söka läkedom för dig och erbju-

da mig £-11- bela dig- — Sedan tvättar K-onungen

såret, ta^er derpS nål och fiilkestråd ocb sömmar i-

hop såret, bestryfter det sedermera med en smör-

jelse, poai baä ansåf; biisc passande, gjorde derpå

en forbindning och lagade derom som ban bast

kunde. Nii tycl te Thorer all sveda ocb verk haf-

va försvunnit, så att ban tyckte sig .temmeligen

för sig &tt ga hvart han vilJe *). Qviunor bruka-

des häniJI som oftast, såsom dé der, i sitt

behandlingssätt, bade mera saglmod, ömbet ocb ef-

teigtfvenhet. Berättelsen om slaget vid Stiklar-

fitad **), utom flera andra, lemnar oss underrätteK

ser om dessa läkarinnors biträd^ vid fältslag och

deras sätt att genom lag af kokade, starkt luktan^,

de örter, som gafs 5c de särade, utröna sSret»

djupbet.

örter ^ enkelt brukade och afven i konstiga

couipositioner — användes visserligen utom till of-

vannämnde bebandi 111^5 men buru och med hvsd
H

I

*) Göthr. och Kolfs S, c. Jx, »*) 01. H, S. q. ?4€*



begrepp om deras verlian? BetraUtom Ulotl; ^«Ck

glömskedryck, som lemnades Gudrua:. .

Då räckte mig Grimhild

cn bägare att dricka

](all ocb bitter —
att jag tvisten ei rnindea

den var förstärkt

med ödets kraft "W
med bitterkalla sjöa

,
och fQrfioniDgsMödeC«i

Voro i bornet

alla slags runor,

fikurne ocb rö.dfärgade

dem jag e\ tyda förmådd^ —

;

Ijungfisken lång

S hedemarken (d. ä. cn orm, hvarrne^

nan S syne». ^syftas)^

ax oskureCy (runan F)

ocb djurens gap {Runan V?)^

Voro. i den dryck

ming skadting CiUsammanfi^

xnäng skogens. Srtet

och ek-allon,

spisens daggklädnad (d, ioc)*

ofFerdjurs inelfvor,

»

avinlefver sjuden j

ty detta döfvar hatet -ff)*

f) Jenif. aum^ om oundvikK odet till Örv. Odds S*.

3» s. 3* ft) Godrunar-barma v. 2i-~-s2«'



I^Sgoö. g§;ng torde man ock kan. Landa fa ans.

4« deras smöijÄlaer oeb preparativer, det materieK

la vid en del forntldena trollkonster och seidsjud-

ningar inberäUnadt, näoil. sä vlda de voro något

elag& chemisKa tillredningar, vai;a en vanställd Leoi'.

Xiing, ett dunkelt minne eller en genom xnSogfalU

dig brytning försvagad stråle af en fSrut varande

ÄtÖrre och renare kannedom af naturens krafter,

fiom uti den inbrytande natten sS förlarat sig, att

nian deraf ej såg mer ati en obetydlig skymi;^ och

da utöfningen, sSsam en usel födkrok, rSkade i

kringstrykande kärringars händer,, vanställdes den

sS, att vidskepelsen utgjorde det hufvudsakliga.

I>ack — det pa&sade sig dä också blott för d«

avaga och bemmasittande, att anförtro sig åt dyU-

Ita gummor och höra deras spåsägner; de unga käm*

parne sade säsom Odd; jag iÖnar henne med a-

td\:k, om hon Kommer.

Det ligger i n^enniskonaturen ett sCräfvande, att

aldrig tiilfredsatäild afvända sin uppmärksamhet

frSn en verkan, som den varseblifver, utan att kun-

na göra sig åtminstone en nSgorlunda idée oiu

dess orsak. DS en nation genomiefver sina barna-

och ungdoms är, äro ännu erfarenheterna för fS,

att derpä grunda en tillfredsställande förklaring af

de mangfalldiga phenomener, fioni iakttagas, och

då dertill kommer, att menniskan känner ett alltid

oföiklariigt beroende af högre krafter an hennes,

faMer hon pS den tanken, alt högre, öfvernaturliga

krafter inblanda sig i dess öden och äro orsaker

till nSgra för henne, utom detta medel obegripliga»



^

vcrT^nlngar. Detta är en tro; men åen tillfrec?ssta?-

ler, emedan den upp^ifver den bästa for band va-

ranrle grund, och någon grund m3ste hon hafva. —
Med ett ord: hvad hon ej vet, måste hon tro.

Sederniera tanftte man: mopne ej dessa hÖgre

väsenden, dessa högre of vernaturliga infiytanden ic-

ke ISla bestämma elier leda sig? och så rakade

mrtn på mSngfaildigq vidskepelser, lill blandningar

och besvärjningsformler. SSdant har f.örh;'ij]andet

mer och minre varit hos alla folhslag, sa- ^ifven hoa

Vora forfäder. Deraf Uom, aU i nitidlcinena uLöf-

ning vidsUep^lsen och 8yn)patbidcurerne ansågos

mera verUsamma än sjelfva substanaerne. Ja, blot-
I r

ta Runorna bru^«ades såsom läkemedel, och bestod

ds konsten uti att kunna lätt använda dejn, heldst

de i annan händelse kunde hafva en, till och med
motsatt verkan. Det tyckes ock, som Christendo-

men till en början, blott förändrat en del af da

gamla vidskepelsernas namn. Med törandrad ten-

dens förändrades dock ej alkid recepterna, så vi-

da de nS^on^in blifvit verkställda enligt de formler,

som ,vi läsa uti deras konst- och besvärjningsböc-

I«er. Skiinaden bestod ofta blott i ett Cbristet ut-

seende och bruket af Guds namn, och att de skref-

voft ofta pS Latin och ordinerades af AndeligBi.

Med tiden började man docl; att, bland andra ve-

tenskaper, under medeltiden äfven vinnlägga sig om
medicinen, och uti Sverige funnos på i^ooitalet lä-

hare, sonf gjorde lyakliga curer *).

*) JBi ings Handl, i Sv. Hisc. II. Del, s. 24, 25. J, DeU
s, ifl— 2i. Jemf. Rimkr. g. 304.
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Gansl^^a länge bibehöll si^ en gammal, dels he-

den tro pä en viss manipulatluns storo verkningar,

dels Christen irb pä en iielsogifvancle handpa»

läggning, som var något helt annat an den förut-

nämnde manipulation . SJiilnaäen märkes, utom af

andra uppgifter, särdeles tydligt vid besUrifningen a£

Kon.^ Olof den Heliges läkeförmåga genom strykande

pä en böld, bvilken läktes genom Konungens af Gud

förlänta helningskraft. SturJeson •) görhärvid följan-

de anmärkning: det var derom först den mening, all

Konung Olofs händer hade varitbegifvade med sS-

dan läkande kraft, såsom förmälde är om dem, som

Lafva gjort det till sin idrott att hafva (hvad man kallar)

goda händer; men sedan det blifvit bel*ant, att haa

gjorde underverk, blefockdetta anseddtsi^oro ett sS-

dant. Hvad likhet eller olikhetde gamles manipula-

tion kan hafva med hvad nu for tiden kallas Animal

Maguetism, lemnar jogSt HercarMedLci att utreda oqb
•

afgöra;afofvanståeiidesy nes dock, att det varit heltan-

natUnheliga personers handp§läggning,pd hvaisbelso»

gifvande kiaftvi lätt iÖcst med Chiistendomén atttro^

och, hvilken kommit med Religionen ifrän Orienten-

Genom korstågenulbreddesig äfven tron p3 amu-

leters ochädla stenars underbara krafter. Om denna ej

liadesåstortinRytandepä vårNord,som pä sydligaEu- '

xopa,hade den dock något: den har åtminstone glfvit

den romantiserande skriftställaren anlednlne att fö-

ra sin hjelte hvarje fara och äfventyr till mötess, hvaru-

tur han dock, försedd med ettså kraftigtmed^i, kunnat
meda sig, och finnes äfven en skymt Läraf i denna Saga.

*) 01. H. S> c. aoo.
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Sid. 14. målade . - Orig. tol^ hann sér l>ä pé^»

'ail i hönd ok ytnislega farfa ok dregt sidap -ein%

toannliknn å murinn -

Ox^anligt nog är, att i våra Sagor Fintia nSgoft

porträttering omföroiäld dert var visserligeh ej

ibland de gamles vanliga idrolter. Thialar Jotis

Saga *) närtinet väl qvlono iikn'€ski\ men, sSsom det

var sinidadt, Var det snarare en foritiäd an mSlai

bild. Men sS mycl<et oftare tecknas de g&mla hjel-'

tar och hjeltinnor uied ord ^ med bibehållande af

det Nordiska i teckningen ur hvad land de an hcm-

tnt -personen. Man kan i detta afseenda betrakta

skildringen iTrojunianna Sagan **) af de Trojanska

x>ch Grekiska bjeltarne, b^de lill utseende och sin-

nelag. Det kun väl förtjena, att ur en Romantisk

Saga anföra, hurudana man fordom föreställt

aig nSgra af de oss mera bekanta käittpar. Kon-

ting Gunnar hade ljust och n.^ot krusigt hår; bäti

Var bjärthyad med ljust eka^^gi skulderbred, hög och

värdig till Vexten, istark och duglig Ilididare, väl

öfvad att handtera sköld, svärd ofch skottVapen,

Han vargifmild mot vänner, en käck och klok man,

gladi talet, men hSrd och gfym motsina ovänner:hari

förde till sköldemäl-ke en krönt örn, ritad S skölden^

Högne, hanis broder, hade svart och nSgöt krusigt

hår, langlaggd med stor näsa, sida ögonbryn och

ktiorkt skägg, med bister uppsyn och svarta ögoil)

•) ö» 3. **) ta. 13* >*) MaguS JalrU S. c»



och Bsl<eblek hyen). Han var hiåe lang ock

diger, KicU och stark, den bäste Riddare, godhjer-

tad och ädelmodig. Han bar samma sköldemärke

Bom.hans broder, utom att örnen ej var krönt, e-

medan han e] var Konung. Könunp Thidrekaf
Bern var sS storvuxen, att knappast gafs han*

like, utan att han likväl var Rese- Han var

smal och långlaggd, Ijusbyad, med de vackraste

mansögon och bleklaggd. Hans b§r var biartoch

föll i lockar. Han hade int«t skägg, så gammal

han var. Hans skuldror voro breda, hans armar

cligra och vackra, amal Öfvermidten och väldanad hand.

Glad var han och nedlåtande, mild och fr?ko8tig

gifvare, sS att han sparade hvarken guld eller

silfver för sina vänner; fÖrde ett krönt leion i

Bkölden. V i d g a Velintsson var sSdan till utseendet:

lians hSr var sS hvitc som gräset lilja, tjockt och fÖll

i stora lockar, han hade bjärt anlete och hela le-

Jtamen likaledes som snö. Hans ögon voro sK el-

diga, att man knappast kiinde se pfi dem, om han

vardt vred. Han kunde hvarken sägas vara bred

eller lång ©fver ansigtet, det var likväl stort och

fagert samt förfärligt, dS han vardt vred, och rödt

som blod. Af alla män, som ej voro Resår, var han

den resHgabte. Han var bred och tjock öfver

skuldrorna, . smal öfver midjan samt den bäst sin-

nade man, och tycktes ingen hafva sett nSgon mera

höfvisk och artigare. Han var sagtmodig, och hans

tal utmärkte förstånd och visdom, dä han satt i

«amqväm, men som oftast glad och sprSksam. Dä
Jarlm, och H.erm. Sa^a* ' €.



han hom 1 slag, var han gansRa förfärlig. I ått

flesta åtbörder var han före alla män, som vant
slopade. Han hade hvitt harnesk; hammar, tång
och städ hade han alla sina -härvapen och dec-
jemte 3 Uarbunkelstenar, det var hans vapen. Kej-
fiaren sa^e,, då detta var framstäldt; val och vist

ta\at du om dessa män, och ser det ut, som du ha^

de sett dem allo; ty så har blifvit oss berättadt af

de fordna spekingarne. ,Det förtjenar äfven, heter
det pä ett annat ställe, *) att omtala Klöfves ut-

seende; han var 5 alnar och en tvärhand långj arm-
läggar hade han både langa och digra, stora kin.

der, grofva mungipor, ful mun och liten näsa, lång

bals och stor haka;, mörkbrun och magerlaggd, med
tögt utstående kindben. Han var den svartast©

man både till ögonbryn och hSr, med öppen mun
och 2;ne utstående tänder och ett i allt obehag-

ligt utseende, som han varit piskad och krokiga

,M5nga andra dylika, mer och minre fullständiga

skildringar förekomma i Sagorna af både vackra

ech fula menniskor af båda könen^
\

h

TxLr.SjUNEEKAPITLE^.
Sid. 16. Ring i vederpantt

Ringens bruk hörde ej till de gamla Nordbo-
ornes handfästningar och var således ej hvad den
sedan blifvit, etc tecken af en laglig trolofning.

Den var Ster en vanlig gåfva, dS man ville visa

•in frikostighet och kärlek, äfven älskande persQ--

») SvarfÄ. S, «. i6>.



»er imellan ocb före troloTnliipien, som genom hancl-

fäslningen i vittnes närvaro vann laglig stadga,, f)

Sid 16 Dromufidar.

Dromundr var f l slags skepp af ovanlig stor"

lelt och eget byggnadssätt, Dä ett sådant skepp

en gång träffades i Mt^delhafvet af Nordboar, an-

sågs det i börian, innau uian derom blef närmare un^

derrättadj för enö, och bcskrifves såsom mycket hög-

re än ett långskepp, samt sddes vara bruklig^ti denna

tract af verlden. "t-f)

Till Sextonue Kapitlet,
Sid, 40. sätta skeppen pä torra landet*

Att raian brukade (a rullar) uppdraga skeppen

på land öfver vintern, ell^jr när man Ing stilla nå-

gon längre tid pS ett ställe, och sedan hala dem
\it i vattn^tj sägea uttryckeligen i Örvar Odds Sa»»

ga.

TillNitt*oki>e Kapitllt,

Sid. 48- Rin^hrot,

Ett slags dans, beakrifven uti anm. till GUige-

Rolfs S, 8, E95.

TrLL TjuGUFjERD B Kapitlet.
I

Sid. 60. Täljas i markatal.

Fran en tid» då man brukade betala med guld

och »ilfverstycken, afven ock med präglad? mynt»

i") Thorlac. de matrim, vet. xv. ff) Orkneying.

S. s. 293 — 500. *J Kap, 41. s. jgg. 20Q1 01*

.

Tr, I, 53i m. IL



mera efter vJgfen Sn efter -prägeln, eller berSKning

sSfiom penningar, förblef marUen, äfven uti

penningar, länge högmåttet, och ma r ka taleteller

penningars beräknande uti mark. Öre, örtugaf, pen--

jiingar, 6» s. v. likasom ho» oss nu Rd, sk. rst#

ett vanligt beräkningssätt, och myntslogo» i enlig«

bet med danua beräkning.
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